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Zəngin nəsr, dram və publisistika yaradıcılığına malik olan Ağarəhimin bədii obrazlarını 

və ümumiyyətlə təhkiyəsini səciyyələndirən əsas xüsusiyyət milli təhkiyə üslubuna sadiq qal-

masıdır. O, bir şəxs olaraq Azərbaycan insanı, kişisi, ağsaqqalı üçün xarakterik olan keyfiy-

yətlərin daşıyıcısı olduğu kimi, bədii yaradıcılığında da onların təcəssümünə çalışır. Bu cəhət-

dən, Ağarəhimin əsərlərində “ənənəvi Azərbaycanlı” obrazı üçün xarakterik olan mental də-

yər və davranışların təcəssümü ilə yanaşı, təbliği də hiss olunur: o, bir müəllif kimi milli olan-

ların təəssübünü çəkir, milli dəyərlər sisteminin müasirləşmə adı altında dağıdılmasına, eybə-

cər hala salınmasına qarşı çıxır, oxucusunu milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə etməyə, 

onun qan yaddaşındakı milli düşüncə və davranış arxetipləri oyatmağa çalışır. 

Əlbəttə, bütün həyatı məktəb-maariflə bağlı olan, ömrünü gənclərin  tərbiyəsinə həsr etmiş 

bir yazıçının əsərlərində “pedaqoji” təmayül xəttinin özünü göstərməsi təbii haldır. Necə de-

yərlər: “Aşıq gördüyünü çağırar”.  

“Gördüyünü çağırmaq” bədii yaradıcılığın psixologiyasını bütün ənənəvi-milli koloriti ilə 

ifadə edən formuldur. Əslində, istənilən müəllif fiziki, yaxud metafiziki reallıqları təsvir et-

məsindən asılı olmayaraq, bütün hallarda özünü, öz yaşantılarını ifadə edir. Ağarəhimin də 

yaradıcılığında onun şəxsi xarakteri üçün səciyyəvi olan mənəvi keyfiyyətlərin öz təcəssümü-

nü tapması və müəllifin öz oxucularını həm də milli dəyərlər ruhunda tərbiyə etmək istəməsi 

onun bir yazıçı kimi özünüifadə azadlığıdır. Lakin qeyd etməliyik ki, həmin azadlıqdan bir 

müəllifin öz yaradıcılığında necə istifadə etməsi onun haqqı olduğu kimi, buna ədəbi tənqidin 

də müxtəlif münasibət bəsləmək, müzakirə və mübahisə predmetinə çevrimək azadlığı da 

onun haqqıdır. Bu cəhətdən, belə bir sual qoymaq olar: “Bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əhə-

miyyəti” bir yaradıcılıq prinsipi kimi müasir dünyamızda öz aktuallığı itirib, ya yox?”. 

Bu sualın cavabları, təbii ki, heç vaxt bir-birini təsdiq etməyəcək: hərə müxtəlif cavab ve-

rəcək. Lakin bütün cavablar, təqribən, iki istiqamət ətrafında qruplaşacaq: 

a) Ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyəti bir yaradıcılıq prinsipi kimi keçmiş sovet ədəbiyyatı-

nın poetikasını müəyyənləşdirən sosializm realizmi yaradıcılıq metodunun norması idi və 
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müstəqillik qazandığımız dövrdə öz aktuallığını itirmişdir. 

b) “Alınmış”, “baş tutmuş” bədii mətn mövzusundan, məzmunundan asılı olmayaraq, bü-

tün hallarda insan xarakterində öz tərbiyəvi izlərini buraxır. 

Hər iki istiqamət öz reallığına malikdir. Sovet ədəbiyyatı ideoloji məqsədlərə xidmət edən 

tərbiyəvi ədəbiyyat idi. Bu, mübahisəsiz məsələdir. Lakin məsələnin başqa tərəfi ondan iba-

rətdir ki, “ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyəti” tarixi baxımdan heç də sovet ədəbiyyatı ilə baş-

lanmır: ədəbiyyat özünün mif formatından tutmuş qədim və orta əsrlərə, o cümlədən günümü-

zə qədər özünün “tərbiyə” təmayülünü həmişə qorumaqdadır. Əslində, məsələnin bütün ma-

hiyyəti ondan ibarətdir ki, ədəbiyyatda tərbiyə faktoru bu məsələyə müəlliflərin necə yanaş-

masından asılı olmayaraq, bədii mətnin poetik mahiyyətini təşkil edən əsas məna laylarından 

biridir. “Əsil” bədii mətn bütün hallarda oxucu düşüncəsinə bu və ya digər şəkildə təsir edir, 

müəyyən psixoloji yaşantılara, hətta müəyyən həyati qərarların qəbul olunmasına və s. təsir 

edir. Öz sevdiyi yazıçısının obrazını ideallaşdıran oxucu yazıçı ideyalarının təsiri altına düşür 

və elə bu “təsir” bizim klassik mənasında başa düşdüyümüz “tərbiyə”dir. Bu anlamda, Ağarə-

him yaradıcılığı özünün bütün təsir gücü və imkanları ilə, sözün böyük mənasında, tərbiyə 

edən ədəbiyyatdır. Azərbaycan həyatının bugünkü reallıqları müəllifin bu yaradıcılıq kredosu-

nu yalnız təsdiq edir. 

Hələ “dünənə” qədər “müasir ədəbiyyatın” yaradıcıları arasında keçmiş bədii irsin, o cüm-

lədən milli ədəbi ənənələri davam etdirənlərin yaratdığı ədəbiyyata qarşı istehzalı münasibət 

hakim idi. Xüsusilə gəncliyin ədəbi aləmində orxanpamukçuluq, əlifşəfəqçilik müasirliyin, in-

tellektuallığın, bəşəriliyin normasına çevrilmişdi. Ədəbiyyatımızda milli, dini, ənənəvi olan 

dəyərlərə qarşı həqiqi bir savaş açılmışdı. 

Biri Qarabağdan qaçqın düşmüş erməni qızının yurd həsrəti ilə dolu xatirələrini ideallaşdı-

rır, bunu müasir ədəbiyyatımızın bədii norması kimi təbliğ edir, lakin həmin erməni qızının 

düşüncələrində müəllifin öz xalqının Qarabağda yaşamaq haqqına yer olmadığına, yaxud ərə 

gedib, türklərin başını kəsəcək oğul doğması haqqındakı arzularına nə üçünsə göz yumur, o 

birisi “daş yuxusuna” gedib, Azərbaycan xalqının haqqını özünə doğma bildiyi düşmənə ye-

dizdirir, başqa birisinin spirtlə qaxaclaşmış vücudu, ruhu azan səsindən dəhşətə gəlir, bir baş-

qası bütün varlığı ilə ilahi əxlaqı təbliğ edən Peyğəmbərə sataşır, daha birisi Şah İsmayılı, Də-

də Qorqudu müasir bədii texnologiyalar konveyerinə salıb öz əxlaqının nümunəsində “müa-

sirləşdirirdi”... Yeni faktlar sadalamaq, bura Allahı öz yatağına gətirmək istəyənləri və s. də 

əlavə etmək olar. Əlbəttə, hər kəsin nə yazması və necə yazması onun azadlığıdır və bu haqq 

girmək olmaz. Ancaq həyat bizə bu kimi əsərlərdə təcəssüm olunan müəllif niyyətlərinin tam 

əksini dedi. Vətən savaşında düşmənin üstünə həmin müəlliflərin əxlaqını tərənnüm etdikləri 

“reallıqlar” yox, o mətnlərdə lağa qoyulan, inkar edilən reallıqlar getdi. Düşmənin alınmaz 

səngərə döndərdiyi Şuşa qalasını ürəyi Allah eşqi ilə, şəhidlik arzusu ilə alışıb-yanan əsgərlər 

aldılar. Və mən bu mənada “ədəbiyyatın nə olduğunu” şəhid Azərbaycan əsgəri, Siyəzən ra-

yonundan olan Kərbəlayi Vurğun Həsənovun cibindən çıxmış onmanatlıq və beşmanatlığın 

üstündəki “Şəhid olmaq istəyirəm, ölsəm (bu pulları – S.R.) sədəqə verin” cümləsini oxuyan-

da anladım. Anladım ki, bundan sonra yazıçılarımız Qarabağ müharibəsi haqqında nə yaza-

caqlarsa - yazsınlar, ürəyi şəhid olub cənnətdə İmam Hüseynə qovuşmaq arzusu ilə alışıb-

yanmış bu əsgərin yazdığı “əsərdən” böyük ədəbiyyat bilməyəcəklər. Və onu da anladım ki, 

kriptoerməni ruhunun daşıyıcıları olan Orxan Pamuku, Əlif Şəfəqi, Əkrəm Əylislini... oxu-

yub, zövq alan yazarlar bu “şəhadət ədəbiyyatını” heç vaxt yarada bilməzlər. Bu əsgəri bir 

“müəllif” kimi yaradan milli ənənələr, milli əxlaqi dəyərlər və milli mənəviyyatdır. Bu cəhət-

dən, Ağarəhimin yaradıcılığı da Azərbaycan ədəbiyyatı müstəvisində bütün irili-xırdalı fak-
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turası ilə məhz milli mənəviyyat paradiqmasını təmsil edir. 

Ağarəhimin təhkiyəsində bütün təsvir və ifadə vasitələri milli təhkiyə formullarına əsas-

lanır. Bu cəhət yazıçının bir sıra hekayələrinin adlarında da (“Əcəb işə düşdük”, “Çox şeylər 

zad olacaq”, “Qorxan gözə çöp düşər”, “Keçi can hayında”, “Nə əkərsən...”, “Kimə təpik atar-

san...” və s.) öz əksini tapıb. Haqqında bəhs etmək istədiyimiz “Namərd həmişə namərddir” 

hekayəsi də bu qəbildəndir. 

Müəllifin sadaladığımız hekayələrinin adları Azərbaycan dilinin deyimlərinə əsaslanır.  

Əslində, Ağarəhimin bütün hekayələri bu və ya digər miqyasda milli ruhun ifadəsi olan de-

yimlərin poetikasının bədii nəsr formatında inikasıdır. Bu qənaətimizin necə qəbul edilməsin-

dən asılı olmayaraq, Ağarəhimin yaradıcılığından görünən gerçəklik bu mənzərədən ibarətdir: 

o, minillərin, epoxaların “dili” ilə danışır. 

Əsərlərində nəql etdiyi bütün “əhvalatların” həqiqəti xalq təfəkkürünün mənbəyi bilinmə-

yən dərinliklərindən axıb gəlir. Bu mənada, Ağarəhimin hər bir hekayəsi özünün intonasiyası, 

ritorikası etibarilə Dədə Qorqudun nəsihət-imperativlərini xatırladır. Dədə Qorqud öz nəsihət-

ləri ilə Oğuz dünyasının sosial-mənəvi harmoniyasını qorumağa çalışdığı kimi, Ağarəhim də 

“dədə nəsihətlərini” təcəssüm etdirən əsərləri ilə müasir dünyamızın mənəvi nizamını qoru-

mağa çalışır. Tarixi zamanın fövqünə qalxan, ilk əcdad Oğuz kağan haqqındakı mifdən başla-

nan, Dədə Qorquddan keçən, kimlərlə..., kimlərlə... davam etdirilən və Ağarəhimdən də keçib 

gələcəyə gedən bu mənəvi kosmos itməyən, yox olmayan, şəkildən-şəklə düşən milli kimlik 

enerjisidir. Bu enerji əvvəli və sonu görünməyən məna paradiqmasıdır.  

Həmin paradiqmanı təmsil edən, bu paradiqmanın enerji daşıyıcılarına çevrilən yazıçılar 

mahiyyətçə missonerlərdir. Onların missiyası ulu əcdaddan miras qalan mifi yaşatmaq, ölmə-

yə qoymamaqdır. Bu mənada, Oğuz kağan da, Dədə Qorqud da, Nizami də, Füzuli də, Nəsimi 

də, Hadi də, Sabir də..., Ağarəhim də mif ocağının şair-mediatorlarıdır. 

Mediator mifik-kosmoloji yaddaşla əlaqəsi olan şaman, kahin, əlaqəçidir. Mediator ritual-

şünaslığın tipoloji-terminoloji kontekstdə “şair” adlanır. V.N. Toporov yazır: “Kosmoloji ça-

ğın başqa ən əhəmiyyətli fiqurlarından biri öz təxəyyülü ilə keçmişlə, “yaradılış zamanı” ilə 

təmasa girmək vergisinə malik olan şair” idi ki, bu günlə və yaradılış günü arasında daha bir 

ünsiyyət kanalı qurmağa imkan verir... Şair ilahi “yaddaşın” daşıyıcısı olaraq bütün kollekti-

vin ənənələrinin qoruyucusu kimi çıxış edir” (10, s. 20). “Şair bütün kainatı məkan və zaman 

baxımından tanıyır, hər şeyi öz sözləri ilə adlandırmağı bacarır (onun adları təyin etməsi bu-

nunla bağlıdır), dünyanı demiurqun yaratdığı (poetik – S.R.) mətndənkənar dünyaya paralel 

olaraq  poetik və mətn baxımından təcəssüm etdirərək (yenidən – S.R.) yaradır” (9, s. 327). 

“Şair nəinki mif qoruyucusu və yaradıcısıdır. O, həm sırf məzmun, həm də sırf praqmatik 

planda miflərin şərhçisidir... Şairin şərhində kollektiv tərəfindən mənimsənən mif mövcudlu-

ğun əsas ziddiyyətlərinin “mediasiya” yolu ilə həllinin vasitəsinə çevrilir” (10, s. 21). 

Bu cəhətdən, öz yaradıcılıqlarında milli ruhu təcəssüm etdirməyə, milli ənənələri qoruma-

ğa, yaşatmağa çalışan yazarlar hansı janrda yazmalarından asılı olmayaraq, “ilk yaradalış” 

konsepsiyasının müqəddəsliyini qoruyan “şairlərdir”. Onların ilham enerjisi özlərinin bunu nə 

dərəcədə anlamalarınmdan asılı olmayaraq, “ilk yaradılış” potensiyasından süzülüb gəlir. 

Ağarəhim də bu mənada şairdir: milli kimliyin “ilk yaradılış” konsepsiyasının qoruyucusu 

olan şair. 

Mifoloji dünya modelinin bütün mahiyyəti “ilk yaradılış” konseptinə əsaslanır. “İlk yara-

dılış” aktı “ilk insan//ata//əcdadın” mifik düşüncədə müqəddəsləşmiş həyatı və fəaliyyətidir. 

O.Y. Bessmertnaya və A.L. Ryabininin yazdıqları kimi, mifologiyada əcdadlar ilkin yaradılış 

çağının personajlarıdır (7, s. 333). Y.M. Meletinski yazır ki, “ilkin əcdadlar, adətən, qəbilə və 
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tayfaların ulu valideynləri kimi düşünülür: onlar icmanı başqa icma və təbiət qüvvələrinə qar-

şı dayanan sosial qrup kimi modelləşdirir” (8, s. 638). 

İlk əcdad və onun bütün həyatı müqəddəs sayılır: ilk əcdaddan törəyən insanlar öz həyatla-

rını müqəddəs hesab etdikləri ulu əcdadın həyat nümunəsi əsasında yaşamağa çalışırlar. Bu da 

ənənəvi insanın düşüncəsini iki tərkib hissəsindən ibarət struktur halına gətirir. M. Eliade ya-

zır ki, “müqəddəs və dünyəvi” insan tərəfindən tarixin gedişatı zamanı qəbul etdiyi iki varlıq 

obrazı, mövcudluğun iki vəziyyətidir... Axı mövcudluğun “müqəddəs və dünyəvi” üsulları in-

sanın Kosmosdakı vəziyyətinin fərqlərini göstərir” (12, s. 257). “Arxaik dünya dünyəvi fəa-

liyyətə əhəmiyyət vermir: (bu mənada – S.R.) dəqiq mənası olan istənilən hərəkət (ov, balıq-

çılıq, kənd təsərrüfatı, oyunlar, konfliktlər, cinsi münasibət və s.) hər hansı şəkildə müqəddəs 

olanda iştirak edir...”; “mistik mənadan məhrum olan, başqa sözlə, təqlid etmək üçün nümu-

nəsi olmayanlar dünyəvi sayılır” (11, s. 41). 

Beləliklə, ənənəvi düşüncə istisnasız olaraq bütün dünyanı və onda olanları müqəddəs və 

dünyəvi (sakral və sekulyar) olaraq iki hissəyə bölür və bu iki hissəli dünya modeli ənənəvi 

insan üçün həyat, fəaliyyət, davranış proqramı kimi çıxış edir. O, öz fəaliyyətini müqəddəs 

olan dəyərlər əsasında qurur. Azərbaycan ənənəvi düşüncə modelində sakral dünya əcdad kul-

tuna əsaslanır. Bu düşüncədə “ilk əcdad” arxetipini “atalar” obrazı təcəssüm etdirir. Bu mə-

nada, Azərbaycan ənənəvi düşüncə modelində bütün müqəddəs davranış presedentləri “ata-

lara” və onların “sözlərinə” aid edilir. “Atalar demişkən...”, “Dədə-babalar demişkən...” nitq 

formulları nəsillərarası münasibətlərin funksional əlaqə modelidir. Ənənəvi Azərbaycan in-

sanı tarixən olduğu kimi, bu gün də öz həyatının bütün məntiqini “atalar sözləri” əsasında qu-

rur. Məhz elə bu səbəbdən atalar sözləri “istənilən etnik mədəniyyət tipində bütün zamanlar 

boyunca vahid və dəyişməz funksiya kimi kollektiv təcrübə və biliyin ötürülmə və yaşama va-

sitəsi olmaq vəzifəsini yerinə yetirmişdir... Ənənənin şifahiliyi prinsipi ilə qurulan və işləyən 

kollektiv yaddaşın hər bir fərd tərəfindən mənimsənilməsinin və ötürülməsinin vasitələrindən 

biri də atalar sözləri idi” (6, s. 3; 5, s. 162-163). Atalar sözləri milli düşüncə tarixində o dərə-

cədə müqəddəs sayılmışdır ki, oğuz babalarımız “Atalarun sözü Qurana girməz, amma Quran 

yanınca yalın-yalın yalışur” deyimində (4, s. 18) olduğu kimi, onlara İslam epoxasında da 

hörmətlə yanaşmaqda davam etmişlər.  

Bütün bunlar bizə belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Ağarəhimin “ata sözlərinin” 

hikməti ilə süslənmiş yaradıcılığı özünün bütün məzmun və mündəricəsi ilə, əslində, ataları-

mızdan bizə miras qalmış milli-mənəvi dəyərlərimizin müqəddəsliyini təcəssüm etdirir. Yazı-

çının “Namərd həmişə namərddir” hekayəsi də bu amala xidmət edir. 

Hekayənin süjeti Ağarəhimin digər hekayələrində olduğu kimi, sadə sxem üzərində qurul-

muşdur. O, öz hekayələrində mürəkkəb süjetlər qurmağı sevmir: bütün diqqətini “sadə” süje-

tin “mürəkkəb” mənalarla zənginləşdirilməsinə yönəldir. 

Əsər “nəcib, şən, deyib-gülən, sözü adamın düz gözlərinin içərisinə şax deyən, istiqanlı, 

ürəyiaçıq və olduqca mehriban” (1, s. 493) bir insan olan Aidənin həyəcanlarının təsviri ilə 

başlayır. Düşdüyü vəziyyətin get-gedə çıxılmaz hal aldığını görən Aidə çıxış yolu axtarmaq 

üçün vurnuxur. O – hamilədir: sadəlövh qız bütün varlığı ilə sevdiyi Şəfayətin də onu sev-

diyinə inanmış, Şəfayətin ehtiraslı davranışlarına dözməyərək özünü ona təslim etmişdir. La-

kin artıq neçə müddətdir ki, Şəfayət sanki yoxa çıxmışdır: Aidənin aramsız şəkildə etdiyi tele-

fon zənglərinin heç birinə cavab vermir. Qız nikahdan kənar münasibətdən doğulacaq uşa-

ğının qonum-qonşular, qohum-əqrəba, iş kollektivi, tanış-biliş arasında nə kimi söz-söhbətlərə 

səbəb olacağını gözünün qabağına gətirəndə, az qalır ki, dəli olsun. Fikirləşməkdən başı part-

layan Aidə öz dərdini anasına da açıb deyə bilmir.  
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Ağarəhimin hekayəsinin “giriş” formulunu təşkil edən bu mənzərə Azərbaycan mental dü-

şüncəsi baxımından faciəvi durumdur. Ənənəvi dəyərlərlə yaşayan valideynlər üçün bu, hətta 

ölümə bərabər bir haldır. Hekayənin qəhrəmanı çıxılmaz bir quyuya düşüb: “Şəfayət bir dəfə-

lik getsə, mənə dediyi sözlərə xilaf çıxsa, bizim aramızda elə şey olmayıb, o mənlik deyil – 

desə, neylərəm? Belə desə, deməli, mən onda Allahın qəzəbinə düçar olmuş sanılaram. Daha 

onda nə yaşam?” (1, s. 493-494). 

Aidəni bu duruma salan onun saflığı, səmimiyyəti, məhəbbətə, sevgiyə olan inamıdır. Bu 

inam ona həyatın hər bir ağrı-acısına dözməyə güc verir: “O, yatağındaca Allaha yalvarırdı: 

“Təki evimiz olmasın, bir daxma tapıb kirayədə yaşayarıq. Bol var-dövlət istəmirəm, bir lox-

ma çörək də, əynimdəki saya paltarlar da mənə kifayət edər, Şəfayətlə canımız sağ olsun, can 

deyib, can eşidək, uşaqlarımız olsun, onları ürəyimizcə böyüdək”” (1, s. 494). 

Lakin Aidə inamla inamsızlıq arasında qalmışdır: Şəfayətin onunla maraqlanmaması ürə-

yini fəlakət hissləri ilə doldurur. Bu dəm ən yaxın rəfiqəsi Gülruh onun yanına gəlir. Gülruh 

onun başına gələnləri eşidəndə dəhşətə gəlir: “Gülruhu dəhşət bürüdü. Özünü itirdi. Nə de-

yəcəyini bilmədi. Təkcə ona çalışdı ki, içindəki qəzəbi boğsun” (1, s. 494). 

Yazıçı Gülruhun qəzəbini iki planda təsvir edir: zahiri və daxili. O, zahiri planda yaxın rə-

fiqəsinin, ürək dostunun, can sirdaşının düşdüyü vəziyyətə qəzəblənir. Dərhal Şəfayəti tap-

maq, onunla danışmaq, vəziyyəti, tezliklə uşağının doğulacağını xəbər vermək üçün yollanır. 

Lakin Şəfayətlə dialoqundan məlum olur ki, Gülruhun qəzəbinin daxili planı da varmış: o da 

əslində, potensial olaraq Aidənin durumuna düşmüşdür. Aidəni aldadıb, onunla əylənən, daha 

sonra tullayan Şəfayət eyni zamanda Gülruhgilə elçi də göndərmişdir. Aidənin vəziyyətindən 

xəbərsiz olan Gülruha məlum olmuşdur ki, Şəfayət ona elçi göndərə-göndərə Tünzalə adlı 

başqa bir qızı da başdan çıxarmağa çalışır. 

Gülruhla Şəfayət arasında dialoqda bütün məsələlər üzə çıxır: Gülruh onu namərd, miskin, 

şərəfsiz, ləyaqətsiz adam kimi rüsvay edir: “Mən gedirəm, Şəfayət. Mən nə düşünürəmsə, onu 

da deyirəm. Sən mənə layiq deyilsən. Heç Aidəyə də, Tünzaləyə də” (1, s. 500). 

Ağarəhim Şəfayət obrazını ənənəvi “namərd” arxetipi qəlibində təqdim edir. Hekayənin 

“Namərd həmişə namərddir” adı “namərdlik” konsepti haqqında ənənəvi düşüncə formuluna 

əsaslanır. Yazıçının “namərdlik” anlayışına münasibəti babalarımızın əxlaq fəlsəfəsini özündə 

əks etdirir. Xarakteri kənd mühitində, ənənəvi əxlaq çərçivəsində formalaşmış yazıçının təbliğ 

etdiyi əxlaq minillərin sarsılmaz həyat həqiqətini təcəssüm etdirir. Bu cəhətdən, Ağarəhimin 

“Namərd həmişə namərddir” həyat formulu məhz xəlqi fəlsəfə ilə öz təsdiqini tapa bilir. Bu 

xəlqi fəlsəfə isə öz ifadəsini “Koroğlu” dastanında parlaq şəkildə tapmışdır.  

Dastanda Koroğlu və dəliləri – mərdləri, onun düşmənləri – namərdləri təmsil edirlər. Mə-

sələn, Koroğlu düşmən əhatəsində olanda ölümdən qorxmadan kimliyini boyun alır:  

“Koroğlu durub getmək istəyəndə Bolu bəy dedi: 

– Deyirlər qoç Koroğlu çox igiddi. Heç zaddan qorxmaz. Heç zadı da gizlətməz. İndi olan 

oldu, keçən keçdi. Görürsən ki, bax, əllərin də açıqdı. İndi mərdi-mərdana özün de görək, sən 

Koroğlusan, ya yox? 

Koroğlu gülüb dedi: 

– İndi ki, sən mərdi-mərdanə soruşursan, mən də mərdi-mərdanə sənə cavab verəcəyəm. 

Bəli, Koroğluyam” (3, s. 292-293). 

Başqa bir epizodda Mehtər Murtuz deyir: “Düzdü, Koroğlu çox fənd-fel adamdı. Amma 

hər nədisə mərddi. Onda namərdlik olmaz. Necə ki deyib, elə də eləyəcək” (3, s. 293). 

Dastanda mərd-namərd savaşı qəhrəmanlıq formulu kimi tərənnüm olunur. A. İsmayılova 

yazır ki, “Koroğlu sözünə sadiq adamdır. Verdiyi sözü yerinə yetirmək onun üçün ölümdən 
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üstündür. Bunu onun düşmənləri də bilir. Lakin düşmənlərin qəhrəmandan əsas fərqi elə on-

dadır ki, onlar mərd yox, namərddirlər, haqqa, ədalətə düşməndirlər. Koroğlunun onlarla apar-

dığı mübarizə elə bu amilə əsaslanır. Belə ki, qəhrəmanın apardığı mübarizənin əsasında, ma-

hiyyətində mərdlərlə namərdlərin savaşı ideyası durur. Bu ideya namərd və xain Ərəb Rey-

hanın öldürülməsi səhnəsində parlaq şəkildə ifadə olunmuşdur” (2, s. 142):  

“Bunu deyib, Koroğlu Eyvaza işarə elədi. Eyvaz xəncəri çəkib dayadı Ərəb Reyhanın bo-

ğazına. Ondan döndü Koroğluya tərəf ki, görsün onun fikri nədi. Koroğlu dedi: 

– Eyvaz, mən bir dəfə onu mərdliklə basıb, mərdliklə də buraxmışam. Amma o bunun 

əvəzində mənə namərdlik elədi. Namərd də gərək bu dünyada yaşamasın. 
Eyvaza elə bu söz bəs idi. Bayaq ha xəncəri çəkib, başı leşdən elədi, leşi başdan” (3, s. 336). 

Əslində, Ağarəhimin hekayəsinin də bütün ideyasını “Namərd gərək bu dünyada yaşama-

sın” konsepti təşkil edir. Çünki bu müdrik yazıçının həyat həqiqətinə görə, “Namərd həmişə 

namərddir”. 

Hekayədə Gülruh məhz “mərd-namərd” savaş əxlaqının təcəssüm etdirən obraz olaraq 

Koroğludan, onun qəhrəman sevgilisi Nigar xanımdan gələn mərdlik ənənəsinin davamçısı ki-

mi çıxış edir. O, “yaşamaq haqqı” olmayan namərd Şəfayəti namərdlərin taleyini yaşamağa 

məcbur edir: “Bir daha mənim adımı tutma. İkincisi, get uşağına sahib dur, durmasan, səni 

görən gözlərindən edəcəyəm, böyük filosof oğlu. Bu əxlaqsızlığına görə sənə tərbiyə verən ai-

lən də, filosof atan da, işlədiyin kollektiv də məsuliyyət daşıyırlar... Bu haqda valideynlərinlə 

özüm danışacam... Al üzüyünü, vur təpənə” (1, s. 500). 

Göründüyü kimi, hekayədə xeyirlə şər üz-üzə gəlir: şər nə qədər güclü olsa da, xeyrə qalib 

gələ bilmir. Ağarəhim bir yazıçı kimi bu əxlaqı, bu həyat fəlsəfəsini təmsil edir. Qarabağda 

aparılan Mərd-Namərd savaşında Azərbaycan xalqının qələbəsi yazıçının əxlaq kredosunu, 

ədəbi məfkurəsini parlaq şəkildə təsdiq etdi.  

Məqalənin aktuallığı. Milli mənəvi ənənələri təcəssüm etdirən ədəbiyyatın dəyəri, aktual-

lığı zamanla üzə çıxır. Müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsində son onilliklərdə kosmopolit 

ideyalar daha çox təbliğ olunsa da, Azərbaycan xalqının Qarabağ müharibəsi kontekstində 

reallaşan taleyi məhz milli-mənəvi dəyərlərə əsaslanan ədəbiyyatın aktuallığını təsdiq etdi. Bu 

cəhətdən, Ağarəhimin yaradıcılığı səciyyəvidir. Onun nəsr, dramaturgiya və publisistikasında 

milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü aparıcı xətti təşkil edir. Məqalədə bu xətt “Namərd həmişə 

namərddir” hekayəsinin nümunəsində təhlil olunmuşdur.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda Ağarəhimin “Namərd həmişə namərddir” hekayə-

sində öz təcəssümünü tapmış “namərdlik” konseptinin arxetipik dərinliklərinə baş vurulmuş, 

həmin konseptin öz kökləri etibarilə mifik düşüncə modelindən baş alıb gəldiyi üzə çıxarıl-

mış, mərd-namərd davranış modelinin ənənəvi düşüncə tarixindəki funksionallıq mənzərəsi 

“Koroğlu” dastanı əsasında təsvir olunmuş və bu kontekstdə Ağarəhimin bütün yaradıcılığının 

milli düşüncə enerjisindən qaynaqlandığı müəyyənləşdirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan bu is-

tiqamətdə yazılacaq əsərlərdə istifadə imkanları, prakitik əhəmiyyəti isə tədris prosesində 

istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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С.Г. Рзасой 

 

Национальные традиции и характер в творчестве Агарахим 

 

Резюме 
 

Ценность и актуальность литературы, воплощающей национальные духовные тра-

диции, со временем становится очевидной. Хотя космополитические идеи широко про-

пагандировались в современной азербайджанской литературной мысли в последние 

десятилетия, судьба азербайджанского народа в контексте карабахской войны подтвер-

дила актуальность литературы, основанной на национальных и духовных ценностях. В 

этом отношении работа Агарахим типична. Воплощение национальных и духовных 

ценностей - ведущая линия его прозы, драмы и публицистики. Эта линия анализируется 

в статье на примере рассказа «Трус всегда трус». В исследовании исследуются архе-

типические глубины концепции «трусости», воплощенной в рассказе Агарахим «Тру-

сость - всегда трусость», который основан на мифической модели мышления. и в этом 

контексте было определено, что вся работа Агарахим исходит из энергии национальной 

мысли. 
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S.G. Rzasoy  

 

National traditions and character in the work of Agarahim 

 

Summary 
 

The value and relevance of literature embodying national spiritual traditions becomes 

evident over time. Although cosmopolitan ideas have been widely promoted in modern 

Azerbaijani literary thought in recent decades, the fate of the Azerbaijani people in the context 

of the Karabakh war has confirmed the relevance of literature based on national and spiritual 

values. In this respect, Agarahim's work is typical. The embodiment of national and spiritual 

values is the leading line of his prose, drama and journalism. This line is analyzed in the 

article on the example of the story "A coward is always a coward". The study explores the 

archetypal depths of the concept of "cowardice" embodied in Agarahim's story "Cowardice is 

always cowardice", which is based on a mythical model of thinking. and in this context, it was 

determined that all the work of Agarahim comes from the energy of national thought. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 09.01.2021 
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Azərbaycan dilçilik elminin tarixi o qədər qədim olmadığı kimi, elmi terminoloji fikrin ta-

rixi də çox qədim hesab oluna bilməz. Lakin terminologiya haqqında da fərqli fikirlər vardır. 

Son dövrlərdə terminologiya sahəsində geniş şəkildə tədqiqatlar aparılır. Terminologiya ilə 

əlaqədar olan tədqiqatlarda hələ də araşdırmaya ehtiyac olanları vardır. Qeyd edək ki, Azər-

baycan dilçiliyində XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq terminologiya ilə bağlı tədqiqatlar apa-

rılmaqdadır. Bu tədqiqatlar əsasən 60-cı illərdən geniş istiqamət almağa başlamışdır. Azər-

baycan dili terminologiyasının inkişafında xüsusi xidməti olanlardan biri kimi M. Qasımovun 

adını qeyd etmək olar. M. Qasımovun 1967-ci ildə terminologiya ilə bağlı “Azəri dilində ter-

minlər necə yaranır” adlı əsəri çap olunmuşdur. İ.Qasımov iddia edir ki, Azərbaycan dilçiliyi-

nin bu sahədəki elmi araşdırmalarının tarixini Birinci Türkoloji Qurultay ilə əlaqələndirmək 

daha yaxşı olar (1, s. 20). Bu onunla əlaqəlidir ki, 1926-cı ildə Bakıda keçirilən və türkdilli 

xalqların hamısının elmi, mədəni həyatında iz qoymuş Birinci Türkoloji Qurultayı qeyd etmək 

olar.  

Bundan əlavə, Azərbaycan terminoloji fikrində mühüm mövqeyi olan B. Çobanzadənin 

adını qeyd etmək olar. O yazır: “Elmi terminologiya, qeyd etdiyimiz kimi, əlifba prinsipində 

hər bir səsə uyğun ayrıca hərfin olmasını tələb etdiyi kimi, hər bir anlayış üçün də mənası də-

yişilməyən və bir-biri ilə əvəz edilməyən ayrıca sözlər – terminlər tələb edir (3, s. 192). Bu da 

terminin mahiyyəti barədə alimin gəldiyi əsas nəticələrdən biri hesab edilə bilər.  

İ. Qasımov yazır ki, hər bir dilin terminoloji sistemi lüğət tərkibinin ən dəyişkən və daimi 

yenilənən hissəsi hesab olunur və bu hal da onun cəmiyyətdə baş verən inkişaf və tərəqqi ilə 

sıx bağlı olması ilə əlaqədardır (1, s. 23). Cəmiyyət inkişaf etdikcə və yeni elmi-texniki sahə-

lər yaradıldığından onlarla bağlı məfhumlar, anlayışlarda yaranır ki, bunun da nəticəsində ye-

ni leksik vahidlərin yaranması labüd olur. Məsələn, bu yaxınlarda ölkəmizdə ikinci Qarabağ 

müharibəsi, Vətən müharibəsi və ya "Dəmir Yumruq" əməliyyatı keçirildi. Əməliyyat Azər-

baycan Silahlı Qüvvələri və Ermənistan Silahlı Qüvvələri arasında Dağlıq Qarabağda davam 

edən silahlı qarşıdurma idi. Bu müharibə zamanı çox sayda yeni terminlər yarandı və hər bir 

Azərbaycan vətəndaşının danışıq dilində eşidilməyə başlandı. Məsələn: Zərbə dronları, PUA-

lar,  Bayraktar TB2 zərbə pilotsuz təyyarələri, kiber hücumları, itiqovan, suqovuşan  və s.  

Məlum olur ki, bu zaman dilin cəmiyyətin inkişaf sürətinə uyğunlaşması, orada baş verən 

yenilikləri tez və operativ şəkildə ifadə etməsi çevikliyi tələb olunur. Bu isə bir çox hallarda 

fərqli dillərin ifadə imkanları xaricində olur. Ona görə də cəmiyyətin inkişafına tez cavab ve-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Silahl%C4%B1_Q%C3%BCvv%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9Fl%C4%B1q_Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
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rən hər bir dil daxili imkanlarının bütün vasitələrindən istifadə edərək müxtəlif terminoloji va-

hidlər yaranır. Doğrudur, elə hal mümkündür ki, təlabat tam ödənməsin və bunun da nəticə-

sində nisbətən daha çox inkişaf etmiş dillərin terminoloji bazasından faydalı şəkildə istifadə 

etmək hesabına reallaşa bilər. Prof. B. Çobanzadə dilin bu xüsusiyyətini nəzərə alır və yazır 

ki, dilin terminoloji bazasının yaradılmasında və inkişafında üç əsas mənbəni müəyyənləşdir-

mək mümkündür. Tədqiqatçı Azərbaycan dili terminoloji leksikasının zənginləşməsində mü-

hüm və əsas rol oynayan aşağıdakı mənbələri qeyd edir və göstərir ki, bu mənbələrin hər biri 

terminoloji bazanın zənginləşməsində və dilimizin inkişaf etmiş dünya dillərinin terminoloji 

səviyyəsinə çıxmasında mühüm amil ola bilər. B. Çobanzadə ilk mənbə kimi ümumtürk lek-

sik bazasını əsas göstərir və yazır ki, ayrı-ayrı türk dilləri arasında müəyyən fərqlər olsa da, 

ortaq cəhətlər daha çoxdur və bu ortaq elementlərdən istifadə etməklə həm də ümumtürk ter-

minoloji sistemini yaratmaq mümkündür. Onun bu fikirləri eyni zamanda bir-birindən uzaq-

laşmağa başlayan türk dillərinin bir-birinə yaxınlaşmasına və ortaq elmi, texniki, mədəni ter-

minoloji baza yaradılması zəruriliyi fikrini də önə çıxarır (3, s. 90).  

Prof. B. Çobanzadənin irəli sürdüyü bu fikir, yəni türk dillərinin ortaq terminoloji baza-

sının vacibliyi məsələsi bu gün, çox türkdilli xalqların müstəqillik əldə etməsi, dillərin müs-

təqil inkişafı dövründə aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. Maraqlıdır ki, alimin qənaəti belədir ki, 

türk dillərinin terminoloji bazasının zənginləşdirilməsində həmin dillərin dialektik və şivələ-

rinin də xüsusi yeri olduğunu qeyd edilir. 

B. Çobanzadə dilimizin terminoloji sisteminin zənginləşməsində ikinci mənbə kimi ərəb-

fars dillərindən terminalmanı vacib hesab edirdi. Bu dillərin Azərbaycan dili terminoloji siste-

minə təsirinin və müəyyən mənbə rolunu oynamasının müxtəlif səbəbləri ilə yanaşı, alim bu-

rada islam dininin də xüsusi rol oynadığını göstərir. Təbii ki, bu faktı danmaq olmaz və bu 

amili tarixi səbəblərdən yox saymaq olmaz. 

Üçüncü mənbə kimi isə o, bu gün də aktual olan, müasir dövrdə də eyni dərəcədə dilimi-

zin bütün sahə terminoloji sisteminin formalaşıb inkişaf etməsində müstəsna rolu ilə seçilən 

Avropa mənbəli terminlərdən istifadəni əsas götürürdü və bu alimin Azərbaycan dili ilə yana-

şı, coğrafi mövqedən asılı olmayaraq, əksər türk dillərinin terminoloji sisteminin zənginləş-

məsinin əsas əsas bazalarından biri olduğunu göstərirdi.  

İ. Qasımov yazır ki, türk xalqlarının həyatının müxtəlif sahələrinin gələcək inkişafında çox 

mühüm rol oynayan fikirlərdən və orada irəli sürülən müxtəlif səciyyəli təklif və müddəalar-

dan sonra Azərbaycan dilçilik elminin ən müxtəlif sahələri, o cümlədən terminologiyası sahə-

sində də ciddi irəliləyişlər və tərəqqi özünü göstərməyə başladı (1, s. 25).  

Azərbaycan dili terminologiyası sahəsində xüsusi xidmətləri olan, bu sahənin ilk elmi-nə-

zəri əsaslarını izləyib hazırlayan M. Qasımov terminologiya barədə xüsusi fikirlərə münasibə-

tini bildirərkən yazır: “Deməli, Türkoloji Qurultay da Azərbaycan dilinin terminologiyasını, 

sözün əsl mənasında, düzgün istiqamətə sala bilmədi” (2, s. 78). İ. Qasımov burada bir məsə-

ləyə toxunmağı lazım bilir. O yazır ki, yuxarıda adı çəkilən qurultayın iclaslarındakı bu kimi 

fikirlərdən sonra bu sahə ilə bağlı böyük elmi əhəmiyyəti olan terminoloji tədqiqatlar apa-

rılmağa başladı və əsas ideyalarında da qurultayın təsirini hiss etməmək mümkün deyildir. O 

bunu da qeyd edir ki, qurultayın yalnız terminologiya ilə bağlı olan deyil, bütövlükdə orada 

irəli sürülən ideyalar onun iştirakçılarının taleyi kimi, uzun müddət kölgədə qaldı və bir çox 

hallarda onun səsləndirməsi belə qadağan edildi. Eyni zamanda, M. Qasımovun tədqiqatlarını 

apardığı 1960-cı illərə qədər artıq keçmiş sovetlər birliyində də terminologiya ilə bağlı müəy-

yən araşdırmalar aparılırdı və bu araşdırmalar da bütövlükdə terminologiyanın, o cümlədən 

Azərbaycan terminologiyasının inkişaf etməsində mühüm rol oynamışdır. 
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Terminologiya sahəsində aparılan işlərin daha geniş və əhatəli xarakter alması bir də 

onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən və müstəqil inkişaf yo-

luna qədəm qoyduqdan sonra dilimizin inkişafdan qalmış bir çox sahə terminoloji sistemi də 

funksional baxımdan fəal işləklik qazandı və həmin sahələrlə bağlı yeni terminoloji vahidlərin 

yaranması zəruri xarakter aldı.  

Azərbaycan dilçiliyində terminoloji tədqiqatların keyfiyyət və kəmiyyətcə yüksək səviy-

yədə durmasında və bu işdə böyük uğurların qazanılmasında, Azərbaycan dilçilərinin daha 

çox istinad etdikləri ümumi dilçilikdə və rus dilçiliyində bu sahə ilə bağlı aparılan tədqiqat iş-

ləri də xüsusi rol oynamışdır.  

Dünya dillərinin hər birində olduğu kimi, Azərbaycan dilinin də lüğət tərkibinin termino-

loji qatının yaranma tarixi təxminən cəmiyyətin və dilin formalaşdığı dövrə təsadüf edir. Bu 

hal da təbii qəbul edilməlidir.  

Azərbaycan dilində terminoloji leksikanın təşəkkül və inkişaf tarixi, onun mərhələləri ay-

rı-ayrı tədqiqat əsərlərində müxtəlif şəkildə qruplaşdırılmış, fərqli şəkildə dövrləşdirilmişdir. 

Azərbaycan dili terminologiyasının inkişaf tarixi üç, beş, bəzən də altı dövrə bölünmüşdür. 

Həmin bölgü zamanı müxtəlif prinsiplərə əsaslanılmışdır. Məlum olduğu kimi, hər bir dövrü 

araşdırarkən terminoloji leksikanın inkişafına bu və ya digər digər şəkildə təsir göstərən tarixi 

hadisələr və dilxarici amillər əsas götürülür, hər bir inkişaf dövrünə xas spesifik xüsusiyyətlər 

nəzərə alınır. Qeyd etmək lazımdır ki, terminologiyanın inkişafını dövrləşdirməyin mahiyyəti 

etibarilə o qədər də elmi-nəzəri əhəmiyyəti olmadığı, terminologiyanın inkişaf tarixini izlə-

yərkən xüsusi önəm kəsb etmədiyi də nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı, Azərbaycan dili ter-

minoloji leksikasının inkişaf tarixinin aşağıdakı kimi dövrləşdirilməsini məqsədəuyğun hesab 

edirik. Dövrləşməni bu cür aparırkən dilimizin və cəmiyyətin inkişaf prosesini, bu prosesə tə-

sir göstərən bir çox dilxarici amilləri nəzərə alır və bu amillərin dilin terminoloji leksikasının 

təşəkkülündəki və formalaşmasındakı təsirinə xüsusi diqqət yetirilir. Odur ki, Azərbaycan di-

linin terminoloji leksikası aşağıdakı inkişaf dövrlərini keçmiş və müasir səviyyəyə gəlib çıx-

mışdır. 

Birinci dövr: qədim dövrlərdən islama qədər olan dövrü əhatə edir; 

İkinci dövr: VII-XIX əsrlər; 

Üçüncü dövr: XX əsrin əvvəllərindən XX əsrin əvvəllərinə qədər; 

Dördüncü dövr: XX əsrin əvvəllərindən sonuna qədər (90-cı illərə qədər); 

Beşinci dövr: XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər (müstəqillik illəri) (s.30). 

Bu dövrlərin hər biri özünəməxsus xüsusiyyətləri və fərqli əlamətləri ilə seçilir.  

Hər bir dövrdə istər terminoloji leksikanın, istərsə də bütövlükdə dilin leksik tərkibinin in-

kişaf səviyyə və sürətində əsaslı fərqlərin olması ilə  xarakterizə olunur. Bu dövrlərin hər biri 

haqqında müəyyən məlumat verməklə dövrləşmənin məntiqi mahiyyəti və terminoloji leksi-

kanın vəziyyəti haqqında daha geniş təsəvvür yaratmaq olar. 

Birinci inkişaf dövründə Azərbaycan dilinin terminoloji leksikası formalaşma və təşəkkül 

mərhələsi keçirmiş, bu dövrdə Azərbaycan dilinin terminoloji leksikası formalaşma və təşək-

kül mərhələsi keçirmiş, bu dövrdə Azərbaycan dilinin terminoloji leksikası ümumtürk kon-

tekstində inkişaf etmişdir. Belə ki, ilkin formalaşma dövründə yaranan əksər terminoloji va-

hidlər ümumtürk səciyyəsi ilə seçilir və cəmiyyətin o dövrkü inkişaf səviyyəsinə uyğun şə-

kildə özünü göstərir. Bu dövrdə yaranan terminoloji vahidlər daha çox məişətlə, ticarətlə, 

kənd təsərrüfatı və hərbi işlə bağlı olmuş, həmin sahələrlə əlaqədar olan anlayışların ifadəsinə 

xidmət etmişdir. Bütün bunlar ilk insan cəmiyyətinin öz həyati ehtiyaclarını ödəmək, onların 

mövcud olmalarını təmin etmək üçün lazım olan anlayışlar və dildə onların adları olmuşdur.  
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Azərbaycan dili terminoloji leksikasının inkişaf tarixinin ikinci dövrü müxtəlif xarici təsir-

lərlə xarakterizə oluna bilər. Belə ki, bu dövrün ilkin mərhələsində islam dininin yaranması və 

ədəbi dilin şifahi qolunun inkişaf etməsi dilin terminoloji leksikasının inkişafına mühüm təsir 

göstərir. İslam dininin geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq dildə xeyli sayda ərəb mənşəli dini 

terminlər, ayın və mərasim adları meydana çıxır. Bu da həmin terminoloji sahələrin inkişaf et-

məsinə, milli dil vahidləri və alınmalar hesabına zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu həm də 

onunla bağlıdır ki, ərəb dili həm müsəlman şərqində müqəddəs kitabın dili kimi geniş yayıl-

mışdı, həm bir çox şairlərimiz bu dildə yazıb yaradır, həm də həmin dövrdə bir çox elm, mə-

dəniyyət, sənət sahələri məhz bu dildə yaradılırdı ki, bu da həmin dil əsasında yeni terminoloji 

vahidlərin daha çox yaranmasına və Azərbaycan dilində də ərəb dili terminlərindən istifadə 

olunmasına səbəb olurdu. 

Terminologiyanın inkişafının ilkin dövrlərində Azərbaycan dili terminoloji leksikasında 

ərəb mənşəli terminlərlə yanaşı, milli dil vahidləri ilə ifadə olunmuş terminlər də mühüm yer 

tutur. Bu dövrün terminoloji sistemini və onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf səviyyəsini aydın 

təsəvvür etmək üçün təxminən həmin dövrdə yaranmış əvəzsiz tarixi abidə olan “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanının dilini müşahidə etmək olar. Abidənin dilində o dövrün əksər terminoloji 

sahələrinə aid dil faktları mövcuddur ki, bu da dastanların yarandığı yarandığı dövr üçün xa-

rakterik olan terminoloji sistemin artıq formalaşdığını sübut edir. Dastanların dilində kənd tə-

sərrüfatının fərqli sahələri, heyvandarlıq, sənətkarlıq, ticarət, din, mərasim, hərb və s. termino-

loji sahələrə aid terminlər işlədilir. Burada həm də dilimizin terminyaratma imkanları haqqın-

da da geniş məlumat əldə etmək mümkündür ki, bu da terminoloji qatın formalaşma tarixinin 

ikinci dövrünün ilkin mərhələsində dilimizin dilimizin terminoloji sisteminin ümumi mənzə-

rəsi haqqında tam təsəvvür əldə etməyə imkan veir.   

Təsadüfi deyildir ki, bu mərhələdə mövcud olan terminoloji vahidlərin böyük əksəriyyəti-

nə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində rast gəlmək olar. Bu dastanda müxtəlif sahə-

lərə aid terminlərin işlənməsini S.Sadıqova da qeyd edir və yazır: “Abidənin dilində leksik-se-

mantik inkişaf səviyyəsi elədir ki, bəzən müasir mənada elmi anlayışlar əks olunur, bəzən də 

müasir elmi təfəkkürün müxtəlif sahələrinə aid anlayışlarla dastandakı terminoloji leksika ara-

sında birbaşa fonetik əlaqə mövcuddur. Ona görə də abidədə işlənən terminoloji vahidlər 

müxtəlif müasir milli terminoloji sistemin tarixi əsasında durur (6, s. 46). 

Dastanların yarandığı dövrlə təxminən eyni vaxtda yaranmış türk abidələri olan Orxan-

Yenisey yazılarının terminoloji sistemi arasındakı uyğunluq, buradakı leksik pararellər də hə-

min dövrdə Azərbaycan dili terminologiyasının dövrün inkişaf səviyyəsinə uyğun şəkildə for-

malaşdığını sübut edən fakt kimi qəbul edilə bilir. Qeyd edək ki, bu abidələrdən az sonra ya-

zılmış M. Kaşğarlının məşhur “Divan”ında da uyğun terminoloji vahidlərin mövcudluğu, bu 

terminlərin həmin dövrdəki əksər elmi-texniki anlayışları adlandırma imkanlarının olması tə-

əccüb doğurmur. Tədqiqatçılar bu abidələrin hər üçündə ən müxtəlif sahələrə aid çoxlu sayda 

terminoloji vahidlərin işləndiyini və həmin terminlərin fərqli struktur-semantik xüsusiyyətlərə 

malik olduğunu dəfələrlə qeyd etmişlər ki, bu da həmin tarixi dövrdə türk dillərində, o cümlə-

dən Azərbaycan dilində terminoloji leksikanın artıq formalaşdığını göstərən faktlardır. 

İkinci dövrün sonrakı mərhələsi dilimizə fars mənşəli terminlərin daxil olması və eyni za-

manda milli dil əsasında yeni terminoloji vahidlərin yaranması ilə səciyyələnir (5). Bu dövrdə 

həm də cəmiyyətin inkişafında təbii tərəqqi özünü büruzə verir və dilin leksik qatında həm st-

ruktur, həm də semantik baxımdan fərqlənən yeni-yeni terminlər yaranır. Həmin mərhələdə 

Azərbaycanda elm və ədəbiyyat sürətlə inkişaf etməyə başlamış, buna uyğun olaraq da dildə 

ən müxtəlif sahələrə aid terminlər əmələ meydana gəlmişdir. Bu dövrdə yaranan müxtəlif sə-
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ciyyəli lüğətlərdə ümumi leksik vahidlərlə yanaşı, elmin və sənətin ayrı-ayrı sahələrinə aid 

anlayış adları da öz əksini tapır ki, bu da terminologiyanın həmin dövrdəki mövcud vəziyyəti 

barədə geniş təsəvvür əldə etməyə imkan verir. Belə ki, bu dövrdə humanitar elmlərlə yanaşı, 

dəqiq elmlər, tibb, astronomiya və s. kimi elmi bilik sahələrinin inkişaf etməsi, həmin sahələr-

lə bağlı əsərlərin meydana gəlməsi dilin terminoloji qatının da ən müxtəlif sahələrinin inkişaf 

etməsinə şərait yaradır, terminoloji qatda sürətli irəliləyiş özünü göstərirdi. Həmin illərdə ter-

minoloji qatın zənginləşməsində ərəb dili ilə yanaşı, hakim fars dilinin də mövqeyi hiss-

olunacaq dərəcədə artırdı. Doğrudur, fars dilinin hakim mövqeyi, əsərlərin çoxunun bu dildə 

yazılması onun Azərbaycan dilinə, onun terminoloji qatına güclü təsir göstərməsinə səbəb 

olurdu. Lakin elə həmin dövrlərdə Azərbaycan dilinin də bu dillərə əks təsiri müşahidə edilir. 

Bir çox sahələrə aid terminoloji vahidlərin ərəb və fars dillərinə Azərbaycan dilindən keçməsi, 

həmin dillərin lüğət tərkibində özünə yer alması da tarixi faktdır və ayrı-ayrı tədqiqatlarda də-

fələrlə qeyd edilmişdir (4). 

Azərbaycan dili terminologiyasının inkişafında XV əsrdən başlayaraq ərəb-fars dilləri ilə 

yanaşı rus dili və bu dil vasitəsilə digər dillərdən keçmiş terminlər də müəyyən kəmiyyət gös-

təricilərinə malikdir. Belə ki, rusların Qafqaza artan maraqları bu dillə Azərbaycan dili arasın-

da da qarşılıqlı əlaqə və təsirlərin daha geniş miqyas almasına səbəb oldu və həmin dillərdən 

qarşılıqlı şəkildə müxtəlif sahələrə aid terminoloji vahidlər də keçməyə başladı. Bütün bunlar 

isə Azərbaycan dili terminoloji sisteminin getdikcə zənginləşməsi üçün münbit zəmin hazır-

ladı. Bununla yanaşı, Azərbaycan dilində milli dil əsasında formalaşan terminoloji vahidlərin 

də artmasını müşahidə etmək mümkündür. Həmin dövrdə Şah İsmayıl Xətainin hakimiyyəti 

illərində Azərbaycanda ana dilinin fəaliyyəti genişlənir, Azərbaycan dili dövlət dili səviyyəsi-

nə qalxır və bu da dilin terminoloji leksikasında ana dili vahidlərinin getdikcə artmasına səbəb 

olurdu. Artıq elmi, siyasi, hərbi və s. sahələrə aid ana dili bazası əsasında yaranan terminlər 

çoxluq təşkil edir və bu vəziyyət getdikcə artır. 

Azərbaycan dili terminoloji leksikasının inkişafının üçüncü dövründə Azərbaycanda yeti-

şən milli ziyalılar nəsli digər sahələrlə yanaşı, terminoloji leksikanın inkişaf etdirilməsi sahə-

sində də müəyyən xidmətlər göstərmiş, ən müxtəlif sahələrə aid terminoloji vahidlərdən istifa-

də etmişlər. Bu işdə A. Bakıxanov, M.F. Axundzadə, H. Zərdabi, M. Kazımbəy və başqaları-

nın mühüm xidmətləri olmuş, onlar öz fəaliyyətlərində elmi-texniki terminlərdən geniş şəkil-

də istifadə etmişlər.  

XIX əsrin sonlarında H. Zərdabinin nəşr etdirdiyi “Əkinçi” qəzetinin ən müxtəlif sahələrə 

aid çoxlu sayda yeni-yeni terminlər Azərbaycan dili terminoloji qatın zənginləşməsində mü-

hüm və əvəzsiz rol oynamışdır. Onun əsərlərində ən müxtəlif sahələrlə bağlı işlətdiyi termin-

lər bu gün də dilimizdə işlənməkdədir. Onlardan bəziləri bunlardır: barama, dərz, yataq, yer-

kökü, ciyər, yatalaq, göz pərdəsi, xəzri, zəlzələ, kükürd, üzvi maddə, vərəq, nüsxə, mədaxil, 

xırda ticarət, tamojna xərci və s. Bütün bunlar isə Azərbaycan dili terminoloji leksikasının 

durmadan inkişaf etməsinə, müxtəlif dillərdən alınmalar, həmçinin ana dilinin sözyaratma qa-

nunları əsasında yaradılmış terminlər hesabına zənginləşməsinə səbəb olurdu.  

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi proseslər, mətbua-

tın inkişafı, elmin tərəqqisi dilin terminoloji qatında da öz əksini tapmağa başlayır. Cəmiyyət-

də baş verən əsaslı dəyişikliklər terminoloji qatın müxtəlif sahələrində öz əksini tapır və ayrı-

ayrı sahələrə aid terminlər getdikcə çoxalmağa başlayır. Bu dövrdə Azərbaycan dili termino-

logiyasına rus dili təsiri aydın şəkildə hiss olunur və bu da dövrün ictimai-siyasi vəziyyəti, 

Azərbaycanın Rusiya ilə birbaşa bağlılığı ilə əlaqədar idi. Doğrudur, dövrün görkəmli ziya-

lıları, yazıçıları imkan olduqca Azərbaycan dili terminlərinə üstünlük verir, bir çox termin-
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lərin ana dili variantının işlədilməsinə çalışırdılar.  

Terminologiyanın inkişafının bu mərhələsində Azərbaycan dilində bir çox sahələr üzrə 

terminlərin işlədilməsi ilk təşəbbüs kimi təqdirəlayiq hesab edilə bilər. Bu cür terminlərin ya-

radılması və işlədilməsində Ü.Hacıbəyovun, Q.Qarabəyovun, S.M.Qənizadənin, R.Əfəndiye-

vin, F.Köçərlinin və başqalarının xüsusi xidmətləri olmuşdur. Bu ziyalıların məktəblilər üçün 

hazırladıqları dərsliklərdə, oxu kitablarında və lüğətlərdə ayrı-ayrı sahələrə aid yeni terminlər 

işlədilir, bu terminlərin ana dilində izahını verir və bir çox hallarda digər dillərdən, xüsusilə 

də rus dilindən alınmış terminlərin ana dilindəki qarşılığını müəyyənləşdirməyə çalışırdılar. 

Məsələn, S.M.Qənizadənin “Rusca-tatarca lüğət” (“Rusca-Azərbaycanca lüğət”), Ü.Hacıbə-

yovun “Rusi-türki və Türki-rusi”, Ə.Şıxlinskininn “Rusca-Azərbaycanca hərbi lüğət”ində di-

gər dillərdə olan terminlər kalka edilərək azərbaycanlaşdırılır, onların Azərbaycan variantı 

müəyyənləşdirilərək terminoloji qatın zənginləşdirilməsində xüsusi xidmət göstərirdilər. Mə-

sələn, Ə.Şıxlinskinin lüğətində hərbi sahəyə aid çox sayda terminin azərbaycanca qarşılığı 

müəyyənləşdirilir, çox hallarda rus dilindəki hərbi məfhum adları kalka edilərək azərbaycan-

laşdırılır. Onun bu lüğətində verilmiş bir çox hərbi terminlər bu gün də hərbi terminoloji qatda 

işlədilir məsələn, meydan, yavər, taqım, topçu, baskın, silgər, tabur və s., və ya bu gün də iş-

lədilməsə də onların hərbi terminoloji qata daxil edilməsi yaxşı olardı məsələn, çaxacaqsız, 

düzəlgə, ör (səngə mənasında), nəsnə, döndərgər, olarlıq (imkan mənasında), yaraklı və s. Bu 

dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən ziyalılar  terminologiyanın praktik sahəsi ilə yanaşı, onun 

nəzəri məsələləri haqqında da müəyyən fikirlər söyləyir, Azərbaycan dilinin  terminoloji siste-

minin yaradılması və zənginləşdirilməsi üçün maraqlı təkliflər və ideyalar irəli sürürdülər. 

Bütün bunların meydana gəlməsinə XX əsrin əvvəllərində mövcud olan ictimai-siyasi vəziy-

yət, özünü göstərən milli oyanış və sürətlə inkişaf edən mətbuat xüsusi təsir göstərirdi. 

Müstəqillik dövründə Azərbaycan dili terminoloji sistemində ayrı-ayrı sahələrlə bağlı bey-

nəlmiləl səciyyəli terminlər və abreviatura formalı terminlər də kəmiyyətcə artmağa başladı. 

Bu illərdə Azərbaycan dilinin funksional baxımdan nisbətən zəif inkişaf etmiş terminoloji sa-

hələri fəallaşmağa, funksionallığını artırmağa və beləliklə terminoloji qatın bu sahələri də kə-

miyyətcə daha da zənginləşməyə başladı. Belə ki, müstəqillik illərinə qədər Azərbaycan dili 

terminoloji sistemində funksional baxımdan xeyli passiv olan hərbi, diplomatiya, maliyyə, 

kompyuter, rabitə-kommunikasiya və digər sahələrə aid yeni-yeni terminlər və termin-söz bir-

ləşmələri meydana çıxdı və bunların da xeyli hissəsi ya digər dillərdən birbaşa alınaraq işlə-

dilməyə başladı, ya onların ana dilində qarşılıqları müəyyənləşdirildi, ya da mövcud anlayış 

adları kalka edilərək milli dil vahidləri ilə ifadə olundu. Bütün bunlar isə bütövlükdə dilin ter-

minoloji sisteminin zənginləşməsinə və yeniləşməsinə imkan verən amillər hesab edilə bilər.   

Məqalənin aktuallığı. Aktuallığ terminoloji araşdırmaların öyrənilməsi, fərqləndirilməsi, 

müəyyən edilməsindən ibarətdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan dilçiliyində terminoloji sistemliliyin öyrənilməsi 

məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digər hərbi sahə ilə maraqlanan şəxslərin düzgün istifadəsinə yar-

dımçı ola bilər.  
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В статье исследуется история терминологического исследования. Так же как исто-

рия азербайджанского языкознания не такая уж древняя, так и историю научной тер-

минологической мысли нельзя считать очень старой. Однако есть разные взгляды на 

терминологию. В последнее время были проведены обширные исследования в области 

терминологии. Еще предстоит изучить терминологию. 
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On the hıstory of termınologıcal research 

 

Summary 
 

The article investigates the history of terminological research. Just as the history of 

Azerbaijani linguistics is not so ancient, the history of scientific terminological thought 

cannot be considered very old. However, there are different views on terminology. Recently, 

extensive research has been conducted in the field of terminology. Terminology research still 

needs to be researched. 
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İntroduction 
 

This project aims to show us why the English known as a global language and why other 

languages do not have this ability. Also introduce some other languages such as Chinese that 

can be replaced with English and their capability of being a global one. 

We all are able to communicate freely with one language to people all around the world. A 

single language would help to reduce misunderstanding and miscommunication. People will 

need to learn this one world language, whichever that may be, but we will also never forget 

older languages completely. It means that we can use both of them at same time for the 

several reasons. We use our mother tongue in our country (home town) and use second 

language (global language) for communicate with people that don’t know anything about our 

mother tongue or for some other reason like job, travel, migration and other routines of the 

daily life. 

A language is called a “global language” when it achieves the official position and 

education preference in every nation, that language will finally come to be used by more 

people than any other language. The essential reason to make a language global or 

international is the power of its people. The power includes the power of military, politic and 

economic. Military power, political power and economic power are the three essential factors 

to make a language global and to keep its status (Culpeper, 1997) (1). 

English is universal language. It is the world’s second native language, the formal 

language in 70 countries, and English-speaking countries are accountable for about 40% of 

world’s total GNP. English can be used everywhere with educated people around the world. It 

can be used in media, cinema, pop music, TV and …for anyone who knows English (Bond, 

Michael, 1751). From Old and Middle English, English was spoken early in the last one 

thousand years. Examples of language written at that time, such as the works of Chaucer (mid 

to late 1300’s) are useful in supervising linguistic evolution over the last thousand years. In 

these works, often spellings will be indistinguishable, but once pronounced phonetically, are 

understandable to modern English speakers (Sapir, Edward, 1871).  

A language is called a “global language” when it achieves the official position and 

education preference in every nation, that language will finally come to be used by more 

people than any other language. The essential reason to make a language global or 

international is the power of its people. The power includes the power of military, politic and 

economic. Military power, political power and economic power are the three essential factors 
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to make a language global and to keep its status. 

A language achieves a genuinely global status when it develops a special role that is 

recognized in every country. This might seem like stating the obvious, but it is not, for the 

notion of ‘special role’ has many facets (2). Such a role will be most evident in countries 

where large numbers of the people speak the language as a mother tongue – in the case of 

English, this would mean the USA, Canada, Britain, Ireland, Australia, New Zealand, South 

Africa, several Caribbean countries and a sprinkling of other territories. However, no 

language has ever been spoken by a mother tongue majority in more than a few countries 

(Spanish leads, in this respect, in some twenty countries, chiefly in Latin America), so 

mother-tongue use by itself cannot give a language global status. To achieve such a status, a 

language has to be taken up by other countries around the world. They must decide to give it a 

special place within their communities, even though they may have few (or no) mother-

tongue speakers. There are two main ways in which this can be done. Firstly, a language can 

be made the official language of a country, to be used as a medium of communication in such 

domains as government, the law courts, the media, and the educational system. To get on in 

these societies, it is essential to master the official language as early in life as possible. Such a 

language is often described as a ‘second language’, because it is seen as a complement to a 

person’s mother tongue, or ‘first language’.4 The role of an official language is today best 

illustrated by English, which now has some kind of special status in over seventy countries, 

such as Ghana, Nigeria, India, Singapore and Vanuatu. (A complete list is given at the end of 

chapter 2.) This is far more than the status achieved by any other language – though French, 

German, Spanish, Russian, and Arabic are among those which have also developed a 

considerable official use. New political decisions on the matter continue to be made: for 

example, Rwanda gave English official status in 1996. 

It can be used in media, cinema, pop music, TV and …for anyone who knows English 

(Bond, Michael, 1751). From Old and Middle English, English was spoken early in the last 

one thousand years. Examples of language written at that time, such as the works of Chaucer 

(mid to late 1300’s) are useful in supervising linguistic evolution over the last thousand years. 

In these works, often spellings will be indistinguishable, but once pronounced phonetically, 

are understandable to modern English speakers (3). 

Standard English, or the English native speakers use every day, is bursting with nuances 

and idiosyncrasies that are difficult to translate into foreign languages. Unique or unusual 

grammatical conventions like the passive voice and implicit pronouns create confusion 

quickly in translation. Global English modifies the rules of Standard English to eliminate that 

confusion. 

These rules affect sentence structure, word order, verb tenses and much more. All of these 

guidelines operate to accomplish the same goal: to make writing in the English language as 

unambiguous as possible. 

In global English, sentences are short. Word order is consistent and as predictable as 

possible. The passive voice is avoided. The relationship between the sentence’s subject and its 

modifiers is explicit. No metaphors or other types of figurative language are used. Everything 

is literal and logical. 

This is by no means a comprehensive list of all of the rules for writing globally. Nor are 

these rules hard and fast in every case. Yet they are an effective way to begin making your 

writing clearer and more suited for non-native English speakers (4). 

Most present-day societies are multilingual, though multilingualism is not always 

https://www.grammarly.com/blog/active-vs-passive-voice/
https://www.unitedlanguagegroup.com/blog/global-news/5-rules-for-global-english-writing
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recognized by public institutions. Nation states often include regional minorities that have 

their own language; quite often, populations in border areas speak the language of the 

neighboring country. In ex-colonial states, a former colonial language often continues to serve 

as the official state language while most people use tribal or ethnic languages for everyday 

informal communication. Most urban centers around the world have attracted large-scale 

immigration from across the country or from overseas, giving rise to urban linguistic 

minorities. Some countries have two or more national languages, while others recognize 

regional or minority languages and grant them limited official status. In most multilingual 

communities, the languages tend to have distinct specialized functions. Quite often, one 

language is used for informal communication within the group, another for inter-ethnic 

communication, and sometimes yet another language is used in the public domain - for 

education and media and in correspondence and institutions. Multilingual societies face the 

problem of maintaining an effective medium of communication while safeguarding the 

linguistic and cultural heritage of the various population sectors. 

Sometimes in situations of bilingualism, speakers change the way they speak because of 

the influence of other speakers' way of speaking. If this situation persists over a long period of 

time, two or more languages can become more and more similar. This can affect the 

vocabulary, the pronunciation, or, quite often, the sentence structure and the grammar of the 

languages concerned. We describe this process as a "Convergence" of languages. There are 

many regions in the world in which multilingualism has had this effect over a long period of 

time. A well-studied example of language convergence is the one in the Balkans where 

different languages (such as Greek, Albanian, Romania, Bulgarian) all share certain features 

of grammar. 

English is the language of science, of aviation, computers, diplomacy, and tourism. 

Knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company 

within your home country or for finding work abroad. It’s also the language of international 

communication, the media and the internet, so learning English is important for socializing 

and entertainment as well as work. 

Let’s look at the top 4 reasons why studying English as a global language is so important: 

1. English is the Language of International Communication 

English may not be the most spoken language in the world, but it is the official language 

of 53 countries and spoken by around 400 million people across the globe. Being able to 

speak English is not just about being able to communicate with native English speakers, it is 

the most common second language in the world. If you want to speak to someone from 

another country then the chances are that you will both be speaking English to do this. 

The British Council projects that by 2020 two billion people in the world will be studying 

English. Learning English is important as it enables you to communicate easily with your 

fellow global citizens. When you study English at ELC schools, you will be making friends 

with people from lots of different countries, using English as your common language! 

2. English is the Language of Business 

English is the dominant business language and it has become almost a necessity for people 

to speak English if they are to enter a global workforce. Research from all over the world 

shows that cross-border business communication is most often conducted in English and 

many international companies expect employees to be fluent in English. 

Global companies such as Airbus, Daimler-Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, 

Samsung, SAP, Technicolor, and Microsoft in Beijing, have mandated English as their 

https://www.elc-schools.com/about
https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/business-english
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official corporate language. In addition, in 2010 the company Rakuten, a Japanese cross 

between Amazon and eBay, made it mandatory for their 7,100 Japanese employees to be able 

to speak English. 

The importance of learning English in the international marketplace cannot be understated 

- learning English really can change your life. 

3. Speaking English gives you Access to a World of Entertainment 

Many of the world’s top films, books and music are published and produced in English. 

Therefore, by learning English you will have access to a great wealth of entertainment and 

will be able to have a greater cultural understanding. 

If you speak English, you won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy 

your favorite books, songs, films and TV shows. Watching movies and television programs in 

the English language is also a great and fun way to learn it! 

At ELC we encourage students to participate in the social programmer to practice English 

outside a class environment. Activities include watching popular English films, sports, art 

galleries, museums, trips and excursions to local and historical areas. The programed is 

designed to encourage students to use and learn English in British culture. 

4. Learning English gives you Access to more of the Internet 

According to a report by Education First, English is the language of the internet. An 

estimated 565 million people use the internet every day, and an estimated 52 percent of the 

world’s most visited websites are displayed in the English language. 

Learning English is important as it gives you access to over half the content on the 

internet. Knowing how to read English will allow you access to billions of pages of 

information which may not be otherwise available (5). 

The actuality of the article. Actuality of the article is that globalization of the English 

language make us adaptive to the consequences of globalization. 

The scientific novelty of the article. Novelty is that the author has specific approach to 

the question. 

The practical significance of the article. Practical importance is that the results of the 

article can be used by masters and bachelors. 
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İngilis dili ümumdünya dilidir. Bu, dünyanın ikinci ana dilidir, 70 ölkədə rəsmi dildir və 

ingilis dilində danışan ölkələr, ümumi GSMH-nin təxminən 40%-nə cavabdehdirlər. İngilis 
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Elmi ədəbiyyatda dillərin ardıcıllığını bildirmək üçün L1 (Dil 1) və L2 (Dil 2) atributların-

dan istifadə olunur. L1 birinci dil kimi əksər ölkələrdə adətən ana dili ilə üst-üstə düşür. Digər 

dillər isə sonradan öyrənilir. Müxtəlifdilli valideynlərin uşaqlarında bunu müşahidə etmək 

olur. Məsələn, əgər uşağın anası Azərbaycanlı, atası isə belçikalıdırsa, o halda atanın uşaqla 

ünsiyyəti əsasən ingilis dilində olur. Lakin anasının və dayələrinin ünsiyyəti Azərbaycan di-

lində olduğundan, uşağın ilk dili (L1) Azərbaycan dili hesab olunur. Uşağın ailəsi İngiltərədə 

yaşadığından isə onun ikinci dili (L2) ingilis dili olur. Bu da o deməkdir ki, uşaq 12 yaşına ki-

mi evdə Azərbaycandan gələn dayələrin yanında böyüyürdü, günlərinin əsas hissəsini onlarla 

keçirirdi.  

Ata-anaları işdə olduqları müddətdə uşağın dayəsi ilə ünsiyyətdə olduğu dil Azərbaycan 

dili idi. Bunun nəticəsidir ki, uşaq 19 yaşına çatanda onda birinci dil kimi Azərbaycan dili for-

malaşır, çünki uşaq dil vərdişlərinin tam formalaşdığı dövrə 12 yaşına qədər onun ən çox ün-

siyyətdə olduğu dil Azərbaycan dili idi. Maraqlı burasıdır ki, 18 yaşından sonra Amerikada 

bir il oxuyub yay tətilinə gələn həmin gənc Azərbaycan dilinin morfem, vurğu və fonem siste-

minin reallaşmasında heç bir yayınmalara yol vermirdi. F. Veysəlli yazır ki, bu cür və-

ziyyətlərə xarici ölkədə yaşayan istənilən ailədə rast gəlmək olar. Bu insanların dil öyrənmə 

vərdişləri ilə əlaqədardır (1, s. 83). F. Veysəlli yazır ki, bu cür dil öyrənmədə təbii ki, çətinlik-

lər mövcuddur. Yəni bu kimi vəziyyətlərdə ana dilində söz seçimində müəyyən çətinliklərlə 

rastlaşmaq ola bilər və o, bunun normal olduğunu yazır (1, s. 83).  

Bu yerdə bir məqamı qeyd etmək yerinə düşər. Tutaq ki, xaricdə yaşan və and dili Azər-

baycan dili, ikinci dili isə ingilis dili olan bir uşaq ailəsi ilə  Azərbaycanı ziyarət edir. Uşağın 

beş yaşı var. Bir gün Bakıda nənə-babası ondan xahiş edir ki, o, mətbəxdə gördüyü və ümu-

miyyətlə ətrafında gördüyü sözləri Azərbaycan dilində deməklə onların ingilis dilində qarşılı-

ğını tapıb desin. Burada qaşıq, süd, kürü, alma və s. kimi sözlər yer almışdı.  

Uşaq çox sözləri tapmaqda çətinlik çəkir və anasından sözləri deməkdə ona kömək etmə-

sini istəyir. Bu vəziyyət sözlərin beyində təmsil olunması ilə əlaqədardır. F. Veysəlli yazır ki, 

ana dili leksikonunun beyində təmsil olunması (kortikal) məhdud beyin zonası ilə bağlıdır (1, 

s.84). Belə olduqda üç imkandan danışmaq olar: 1) L1 və L2 üçün zonalar tam üst-üstə düşür; 

2) onlar qismən üst-üstə düşür; 3) onlar tamamilə bir-birlərindən ayrı mövcuddur (1, s. 84). D. 

Kristal yazır ki, hazırda elektrofizioloji metodlar tətbiq olunsa da, ikidilliliyin neyrofizioloji 

əsaslarını tam şəkildə öyrənmək mümkün deyildir (2, s. 9).  
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Burada ciddi maraq doğuran məsələ yaş həddi və ikinci dil səriştəsi ilə bağlıdır. Uşaq bir 

növ dillərə həvəs göstərir, həyət-bacada oynayanda öz mənini nəzərə çarpdırmaq istəyir, həm-

yaşıdlarından seçildiyini göstərməklə qürur duyur. Lakin yetkinlik yaşında ikinci dil daha 

yaxşı mənimsənilir. Bu sahədə çox tədqiqat aparılsa da, birmənalı cavab hələ yoxdur. Ümu-

miləşmiş şəkildə demək olar ki, mənimsəmə üçün yaş dövrü deyil, dil səriştəsi həlledicidir. 

Müşahidələr göstərir ki, birinci dili yaxşı mənimsəyən ikinci dildə də yüksək səriştə nümayiş 

etdirir. Burada da dəqiq fikir söyləmək çətindir. Bəzi uşaqlar körpəlikdən ikinci dili yaxşı öy-

rənirlərsə, bəziləri də yetkinlik dövründən sonra daha yüksək səriştə nümayiş etdirirlər (3, 

s.16). 

İkinci xarici dilin öyrədilməsi yeni dildə tələbənin eşitdiyi və gördüyü hər şeyi əhatə edir. 

Buraya hər şey, məsələn, restoran və mağazalardakı mübadilə, dostlarla söhbət, küçə lövhələri 

və qəzet oxumaq, eləcə də sinif otağında olan müəllim və tələbə münasibəti kimi müxtəlif dis-

kursiv fəaliyyətlər daxildir, həmçinin sinif otağında olan dil fəaliyyətləri və kitablar da daxil-

dir. Öyrənmə mühitindən asılı olmayaraq, öyrənənin məqsədi hədəf dilə yiyələnməkdir. Öyrə-

nən ikinci dili öyrənmək vəzifəsinə sıfırdan  başlayır (ya da ona yaxın) və hədəf dildə dil va-

hidlərinin qarşılığını müəyyən etmək üçün ana dilində lazım olan dil biliklərindən istifadə edir 

(4, s. 56). Dil öyrənmənin bu xarakteristikası, davamlı olaraq toplanmış biliklərin uğurlu mə-

nimsənilməsini və bu bilikləri hədəf dildə təsirli ünsiyyətə gətirib çıxaran uyğun strukturlarda 

təşkil etməyi tələb edir (5, s. 87). İkidillilik insanın iki dilə nəzarəti kimi başa düşülür, yəni in-

san hər iki dildə eyni səviyyədə danışmalıdır. 

İkinci dili öyrənənlər çox halda hədəf dilinin struktur xüsusiyyətlərini istifadə etməyə çalı-

şırlar, lakin bu məlumatları uyğun, münasib strukturlarda istifadə etməkdə bəzən çətinlik nü-

mayiş etdirirlər. Lakin ikinci dildə məlumatların toplanması və təşkili arasında ciddi bir boş-

luq olduğu görünür. Bu zaman bir sual ortaya çıxır - ikinci dil öyrənənlər danışmaq və yaz-

maq üçün hansı dil növlərindən istifadə edirlər? Hədəf dili yazarkən və ya danışarkən (L1), 

ikinci dil isə suallara cavab vermək üçün (L2) istifadə edirlər. İki dilin strukturları fərqli oldu-

ğundan, L2-də nisbətən yüksək səhvlərin baş verəcəyini gözləmək olar və L1-ə L2-nin mü-

daxiləsi özünü kommunikasiyada daha aydın göstərir.  

Dil konseptini, yaxud linqvistik interferensiyanı anlamaq üçün ilk əvvək “transfer” (keçir-

mək) konseptini başa düşmək lazımdır. Dil, yaxud linqvistik interferensiya çox halda transfer 

kimi qəbul edilir (6, s. 11). Məlum olduğu kimi, interferensiya fərdin başqa dildə danışdığı za-

man ana dilinin danışdığı dilə bütün səviyyələrdə təsiri nəticəsində yayınmaları ehtiva edir. 

İnterferensiya həm neqativ, həm də pozitiv ola bilir. Neqativ transfer hədəf dilin istifadəsi za-

manı rast gəlinən çətinlikləri əks etdirir. Bu cür çətinlik əsasən hədəf dilin and dillə bərabər 

işlədildiyi zaman rast gəlinir. Müsbət transfer isə dil öyrənmənin asanlaşdırılması anlamını 

verir. Bu zaman Dil 1 və Dil 2 arasında oxşarlıq ön plana çıxarılır (7, s.13). Beləliklə də dil, 

yaxud linqvistik interferensiya ana dilin hədəf dilə keçimin təmin edən keçid (transfer) hesab 

edilir. Məsələn, ingilis dilində danışarkən azərbaycanlıların kipləşən-partlayışlı dilönü samit-

lərini apikal deyil, dorsal tələffüz etməsi dediyimizə bariz nümunədir. Azərbaycan dilində dil-

önü samitləri dorsaldır, yəni bu samitlər dilin kürəyində formalaşır. İngilis dilində isə həmin 

samitlər dil ucunun fəallığı ilə xarakterizə olunur (1, s. 85).  

Qeyd etdiyimiz kimi, interferensiyanın iki növü mövcuddur: pozitiv və neqativ (8, s. 56). 

Ana dili və hədəf dil arasında fərq nə qədər çox olarsa, neqativ interferensiya da o qədər çox 

müşahidə edilir. Məsələn, ingilis və ispan dillərində nümunələr verək. Məlum olduğu kimi, 

ingilis dilində həftənin günlərinin əvvəlində on sözönü istifadə olunur. Məsələn:  /He is going 

to the beach on Sunday// (O, bazar günü çimərliyə gedir). İspan dilində isə on sözönünün ye-
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rinə müəyyənlik artiklı işlədilir. Nümunəyə baxaq: /Se va a la playa el domingo// Müşahidələr 

göstərir ki, ingilis dilini ana dil kimi danışan təcrübəsiz ispan tələbələri zəruri olmadığı halda 

sözönü istifadə edərək transfer səhvi edə bilərlər, çünki onlar ingilis dilində on sözönünü işlət-

məyə vərdiş ediblər. E. Kellermanın qənaətinə görə, ikinci dildə danışan tələbələr üçün bu cür 

səhv etmək təbii hesab edilir. Neqativ transferə ingilis dilini öyrənən alman tələbələrin də da-

nışığında rast gəlmək olur (8, s.11).  

Məsələn: alman dilində məlumat (ingilis dilində information) cəmdə “informationen” şək-

lində yazılır. Alman tələbələri çox zaman ingilis dilində də demək olar ki, həmişə səhv variant 

olan “informations” neqativ transferini istifadə edirlər.  Məsələni daha ümumi cəhətdən nəzər-

dən keçirən C. Askedal yazır ki, bütün yeni öyrənmə üsulları adətən əvvəlki öyrənməyə əsas-

lanan transferi əhatə edir (10, s. 219).  

M. Barnes və digərləri yazırlar ki, pozitiv transfer əsasən oxşar dil vahidləri arasında baş 

verdiyindən onu müşahidə etmək çox zaman asan olmur və odur ki, o, çox müzakirə olunmur 

(11, s. 190).Buna baxmayaraq, onlar da öyrənilən dilə təsir göstərə bilir. Ümumiyyətlə, iki dil 

bir-birinə nə qədər çox yaxın olarsa, bir o qədər müsbət köçürmə baş verir. Məsələn: alman 

dilini öyrənən ingilis alman dilində istənilən sözü asanlıqla təxmin edə bilər, lakin təbii ki, hər 

hansı cümlə qurarkən söz sırasında, mənalarda bariz fərqlər qaçılmaz olacaqdır.  

Dil interferensiyası müxtəlif baxımdan təhlil edilir. L. Beebe yazır ki, məhdud mənada dil 

müdaxiləsi, öyrənənin ana dilinin qaydalarının xarici dilə köçürülməsi meylini özündə birləş-

dirir - bu ikinci və ya üçüncü dil də ola bilər (13, s. 231). Bundan əlavə, psixolinqvistik ba-

xımdan dil müdaxiləsi dil vərdişlərinin və bacarıqlarının ana dilindən başqa xarici dilə mənfi 

ötürülməsi kimi də müəyyən edilir (13, s. 433). 

Linqvistik baxımdan neqativ transfer bir neçə növə bölünür: a) leksik cəhətdən neqativ 

transfer, b) sintaktik neqativ transfer, 3) chinglish ifadələr (bu ifadənin izahını irəlidə açaca-

ğıq).  

1. Leksik qatda müşahidə olunan neqativ transfer  

Dilin morfemləri həm ayrılıqda, həm də daha böyük dil vahidlərinin tərkibində, yəni lek-

semlərdə birləşərək ünsiyyətə daxil olurlar. Ənənəvi dilçilikdə sözlər qruplaşdırılır: isim, sifət, 

say və s. Bu qruplaşmanı müəyyən əlamətlər əsasında həyata keçirirlər. F. Veysəlli yazır ki, 

hər bir formaya sabit mənanın uyğun gəlməsi hər bir sözün əsas kateqoriyal əlaməti sayılır 

(15, s. 139). Xarici dili, xüsusilə ingilis dilini ikinci xarici dil kimi öyrənən tələbələr istənilən 

nitq hissəsində etdikləri səhvlə leksik neqativ köçürməni reallaşdıra bilirlər. Bundan əlavə, in-

gilis dili geniş əvəzliklər sistemi ilə tanınır. Buraya daxildir: şəxs əvəzlikləri, yiyəlik əvəzlik-

ləri, qayıdış əvəzlikləri, qarşılıq əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri, sual əvəzlikləri, nisbi əvəzliklər 

və qeyri-müəyyən əvəzlikləri (16, s. 11). Əvəzliklərin işlədilməsi zamanı da xarici dili öyrə-

nən tələbələrin danışığında, yaxud yazısında leksik neqativ transfer müşahidə etmək müm-

kündür.  

İngilis dilində olan cümlələrin çoxu mübtəda və xəbərdən təşkil olunur. Cümlənin qram-

matik cəhətdən düzgün təşkil olunmasında xəbərin rolu böyükdür və xəbərin düzgün işlədil-

məməsi, yaxud xəbərdə edilən səhvlər cümlənin əsasını dəyişə bilir və bu zaman edilən inter-

ferensiya leksik cəhətdən edilən neqativ transfer hesab olunur. Odur ki, xəbər ingilis dilində 

əvəzolunmaz cümlə üzvü hesab olunur.  

Leksik transfer əsasən sözlərdə müşahidə olunur. Məlumdur ki, söz semantik vahiddir və 

hər bir sözün konkret mənası vardır. Düzgün mənada işlədilməyən söz yanlış anlaşılmaya sə-

bəb ola bilər. Bundan əlavə, söz düzgün tələffüz edilməlidir. F. Veysəlli sözü fonetik cəhət-

dən də formalaşmış bütöv hesab edir və onun vahid vurğusu olmasını iddia edir (15, s. 142).  
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Dilçilər sözün başqa vahidlərdən ayrılıb işlədilə bildiyini irəli sürürlər (15, s. 142). Sözün 

mənasını müəyyən edərkən ilk əvvəl semantik kriteriyaya diqqət verilir. Çünki söz təklikdə 

mənaya malik olan dil vahidi hesab edilir (15, s. 142). F. Veysəllinin sözün mənası ilə bağlı 

maraqlı fikirləri var. Bu alimin qənaətinə görə heç də hər bir söz yalnız bir məna ifadə etmir. 

Məsələn, Azərbaycan dilində “çəkmək” sözü bir neçə məna ifadə edə bilər: 1) siqaret çəkmək; 

2) araba çəkmək; 3) xəcalət çəkmək və s.  

Alman dilində /Weib/, /Frau/, /Junge/ sözləri qadını bildirir, lakin birinci halda arxaik söz 

kimi və ümumi şəkildə qadını, ikinci halda kişiyə qarşı qoyulmaqla konkret qadın cinsini bil-

dirir və yaxud həyat yoldaşı mənasını da ifadə edə bilir. Üçüncü söz isə çox cavan qadını bil-

dirir. Beduinlərdə müxtəlif dəvə növlərini bildirmək üçün çoxlu söz vardır. Onları bir sözlə 

başqa dildə vermək olmur (7, s.90). Digər tərəfdən, ingilis dilində /sit down/ (oturmaq) və 

/stand up/ (ayağa durmaq) sözləri ayrı-ayrılıqda bir məna, frazeoloji birləşmə daxilində isə ta-

mam fərqli məna ifadə edə bilir. Ümumiyyətlə, frazeoloji birləşmələri, yaxud idiomları ayrı-

ayrı komponentlərdən hasil etmək qeyri-mümkündür. Odur ki, bütün bu qeyd edilən vəziyyət-

ləri nəzərə alsaq,  dildə - yazıda, danışıqda leksik transferlərin mövcud olması və onların dil 

öyrənənlər üçün neqativ tərəflərinin olması heç də təəccüblü hesab edilməməlidir. Qeyd edək 

ki, linqvistik ədəbiyyatda neqativ transferi “ saxta dostlar” (false friends) adlandırırlar (17, s. 

225). 

Leksik neqativ transferə aid nümunəni norveç dilindən vermək istədik. Zaman-zaman nor-

veçlilər də “saxta dostlarla” üzləşməli olurlar. Məsələn: həm ingilis, həm də norveç dilində 

/time/ sözü yazılı formada üst-üstə düşür. Lakin norveç dilində /time/ sözü vaxt, zaman məna-

sını deyil, sırf /saat/ (ingilis dilində hour) mənasını verir. Yaxud ingilis dilində məsdər /to/ 

ədatı, yaxud /to/ sözönü və norveç dilində /to/ sayı. Bu leksik vahidlər ingilis dilini öyrənən 

norveçli tələbələr üçün çaşdırıcı ola bilir (10, s. 219).  

Digər nümunə. Baxmayaraq ki, rus və ingilis dilləri fərqli dil ailələrinə mənsubdur, bu dil-

lərdə də “saxta dostlara” rast gəlmək olur. Məsələn: rus dilində /аккуратный/ (akkuratnyi) 

(səliqəli; nizamlı) sözünün tələffüzü ingilis dilində olan /accurate/ (dəqiq) sözünün tələffüzü 

ilə oxşarlıq təşkil edir. Lakin hər iki söz tamamilə fərqli mənadadır. Bu yerdə sözlərin fonetik 

tərəfi ön plana çıxır. Hər bir söz fonetik bütöv hesab edilir. Elə dillər var ki, (məsələn türk dil-

ləri), onlarda vurğu həmişə eyni hecanın üstünə düşür (15, s. 143).  

Deməli belə dillərdə vurğu söz sərhədini bildirir. Çex dilində vurğu həmişə birinci heca-

nın, polyak dilində axırdan əvvəlki hecanın, Azərbaycan dilində sözün axırıncı hecasının üzə-

rinə düşür. Vurğu fərqliliyini əsasən Britaniya və Amerikan ingilis dilində daha aydın görmək 

olur.  

Əksər hallarda Britaniya və Amerikan variantları arasındakı vurğu müxtəlifliyi iki, üç, 

dörd və beş hecalı sözlərdə rast gəlinir və sözdəki vurğu birinci dərəcəli vurğu bölgüsü ilə 

maraq doğurur (13, s.433).  

Britaniya variantı                                 Amerikan variantı 

′Tribune                                                tri′ bune  (tribuna, kürsü) 

 ′Plateau                                                pla′ teau  (yayla) 

“ate” hissəciyi ilə bitən ikihecalı fellərdə birinci dərəcəli vurğu Amerikan variantında bi-

rinci hecaya, Britaniya variantında isə ikinci hecaya düşür. Məsələn: 

Britaniya variantı                                  Amerikan variantı 

Dic′ tate                                                ′dictate (diktə etmək) 

Fru′ strate                                             ′frustrate (alt-üst etmək, pozmaq) 

Üçhecalı sözlərdə birinci dərəcəli vurğu Amerikan variantında ikinci hecaya, Britaniya va-
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riantında isə birinci hecaya düşür. Məsələn: 

Amerikan variantı                                Britaniya variantı 

Com′ posite                                          ′composite (birləşdirilmiş, qarışıq) 

Beşhecalı sözlərdə birinci dərəcəli vurğu Amerikan variantında üçüncü hecaya, Britaniya 

variantında isə birinci hecanın üzərinə düşür. Məsələn: 

Amerikan variantı                                  Britaniya variantı 

Custo′ marily                                         ′Customarily (adətən) 

Momen′ tarily                                        ′Momentarily (anidən, ani) 

Orfoqrafiya. “our” hissəciyi ilə bitən sözlər Amerikan orfoqrafiyasında “or” hissəciyi ilə 

bitmiş formada qarşımıza çıxır (əgər “our” hissəciyi vurğusuz vəziyyətdədirsə). 

Britaniya variantı                                  Amerikan variantı 

colour                                                   color (rəng) 

neighbour                                              neighbor (qonşu) 

Eləcə də “re” sonluğu “er” hissəciyi ilə əvəzlənir. Nümunə üçün göstərək: 

Britaniya variantı                                 Amerikan variantı 

litre                                                       liter (litr) 

theatre                                                  theater (teatr) 

Britaniya variantında “ise” sonluqlu fellər Amerikan variantında “ize” sonluğu ilə 

əvəzlənir. Məsələn: 

Britaniya variantı                                  Amerikan variantı 

advertise                                                advertize (elan vermək) 

Amerikan variantında bəzi sözlər var ki, ümumilikdə cəm formada işlənir. Lakin Britaniya 

variantında bu sözlər sayılmayan isimlər hesab olunur və cəm şəkilçisi (“s”, “es”) qəbul etmir. 

Nümunə üçün “accomodation”, “research” sözlərini göstərə bilərik. 

Digər nümunələr: 

1) Amerikan variantı. The number of hotel accomodations is increasing. (Otel binalarının 

sayı artır.) 

Britaniya variantı. The number of hotel accomodation is increasing. (Otel binasının sayı 

artır.) 

2) Amerikan variantı. The official researches  was carried out. (Rəsmi araşdırmalar yerinə 

yetirildi.) 

Britaniya variantı. The official research was carried out. (Rəsmi araşdırma yerinə ye-

tirildi.) 

Britaniya variantında feilin tək və ya cəm formasıyla işlənə bilən bir sıra söz var ki, bunlar 

Amerikan variantında hər zaman feilin tək formasıyla işlənir. Məsələn: army (qoşun), 

committee (komitə), crowd (izdiham), family (ailə), management (idarəetmə), party (şənlik), 

the public (camaat), team (komanda), union (ittifaq) və s. 

Avstraliya variantı özünün danışıqda işlənən xüsusi söz və ya ifadə külliyyatı ilə maraq 

doğurur. Avstraliya variantı adətən sözlərin qısaldılmış formada işlənməsiylə xarakterizə olu-

nur. Bəzi hallarda “ie” sonluğu “o” ilə əvəz olunur. “smokie” yerinə “smoko” sözü işlənir. 

“Beautiful” (gözəl) sözü isə “beaut”la əvəzlənir. Avstraliya kinosunun, televiziya proqramla-

rının hazırkı məşhurluğu bu kimi sözlərin Britaniya əhalisi tərəfindən mənimsənilməsinə, da-

nışıqda istifadə olunmasına gətirib çıxarır. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq linqvistik interferensiyanın öyrənilməsi, fərqləndirilməsi 

və müəyyən edilməsi ilə bağlıdır.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik müasir dilçilikdə interferensiyanın növlərinin  öy-
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rənilməsindən ibarətdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digər hərbi sahə ilə maraqlanan şəxslərin düzgün istifadəsinə yar-

dımçı ola bilər.  
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С.М. Багирова 

 

Виды лингвистического интерференции 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются виды языковой интерференции. В нем говорится, что 

языковая интерференция (также известная как интерференция L1, лингвистическая ин-

терференция, кросс-лингвистическая интерференция или перенос) - это влияние перво-
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го языка изучающих язык на их производство изучаемого языка. В статье также широ-

ко проанализированы два вида языковой интерференции (положительная и отрицатель-

ная). 

 

S.M. Baghirova  

 

The kınds of the lınguıstıc ınterference 

 

Summary 

 
The article deals with the kinds of the linguistic interference. It states that language 

interference (also known as L1 interference, linguistic interference, cross-linguistic 

interference or transfer) is the effect of language learners’ first language on their production 

of the language they are learning. The two kinds of the linguistic interference (positive and 

negative) have been widely analyzed in the article as well. 
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Dickens was not only the first great urban novelist in England, but also one of the most 

important social commentators who used fiction effectively to criticize economic, social, and 

moral abuses in the Victorian era. Dickens showed compassion and empathy towards the 

vulnerable and disadvantaged segments of English society and contributed to several 

important social reforms. Dickens’s deep social commitment and awareness of social ills are 

derived from his traumatic childhood experiences when his father was imprisoned in the 

Marshal sea Debtors’ Prison under the Insolvent Debtors Act of 1813, and he at the age of 

twelve worked in a shoe-blacking factory. In his adult life, Dickens developed a strong social 

conscience, an ability to empathies with the victims of social and economic injustices. In a 

letter to his friend Willkie Collins dated September 6, 1858, Dickens writes of the importance 

of social commitment: “Everything that happens shows beyond mistake that you can’t shut 

out the world, that you are in it, to be of it, that you get yourself into a false position the 

moment you try to sever yourself from it, that you must mingle with it and make the best of it, 

and make the best of yourself into the bargain” 1  

Dickens believed in the ethical and political potential of literature, and the novel in 

particular, and he treated his fiction as a springboard for debates about moral and social 

reform. In his novels of social analysis, Dickens became an outspoken critic of unjust 

economic and social conditions. His deeply-felt social commentaries helped raise the 

collective awareness of the reading public. Dickens contributed significantly to the emergence 

of public opinion which was gaining an increasing influence on the decisions of the 

authorities. Indirectly, he contributed to a series of legal reforms, including the abolition of 

the inhumane imprisonment for debts, purification of the Magistrates’ courts, better 

management of criminal prisons, and the restriction of the capital punishment. 

Dickens was a great moralist and a perceptive social commentator. He was by no means 

completely under the influence of Carlyle, but he followed his teaching when he exposed the 

ills of Victorian society. Although his fiction was not politically subversive, he called to 

remedy acute social abuses. After Dickens’s death, his social theory was long regarded as 

oversimplified, but as Jane Smiley pointed out in The Guardian, in recent years it has been 

reassessed. 

For example, in the 1960s and 70s, the era of the new left, Dickens was considered well-

meaning but naive; his “programme” was thought to be poorly worked out and inconsistent — 

not Marxist enough (though Marx was a great fan of Dickens). After Marxism went out of 

fashion, Dickens’s amorphous social critique came to seem more universally true because it 
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was not programmatic but based on feelings of generosity and brotherhood combined with 

specific criticisms of practices common in England during his lifetime.  

Dickens was not the first novelist to draw the attention of the reading public to the 

deprivation of the lower classes in England, but he was much more successful than his 

predecessors in exposing the ills of the industrial society including class division, poverty, 

bad sanitation, privilege and meritocracy and the experience of the metropolis. In common 

with many nineteenth-century authors, Dickens used the novel as a repository of social 

conscience. However, as Louis James argues: Dickens is at once central and untypical in the 

‘social novel’. A novelist universally associated with social issues, he was attacked for 

allowing his imagination to come between his writing and his subject, and his underlying 

attitudes can be evasive. In his fiction, most characters have a job, but Dickens rarely shows 

them at work. His novels are centrally about social relationships, yet his model for this would 

seem, as Cazamian noted, a perpetual Christmas of warm feelings, and the benevolent 

paternalism of Fezziwig in A Christmas Carol (1843). Even his explicit working-out of class 

and industrial issues in Hard Times (1854), based on a hasty visit to a factory strike in 

Preston, identified the factory problem not with economics but with the Utilitarian denial of 

human imagination and juxtaposed the factories of Coketown against the bizarre world of 

Sleary’s travelling circus. 

However much radicals admired him, Dickens was never a radical author, but he was 

much more sensitive to social abuse than William Makepeace Thackeray and responded 

readily to the concerns of the Condition of England Question. 

In The Pickwick Papers (1837) Dickens created a utopian and nostalgic vision of pre-

Victorian and pre-industrial England prior to rapid industrialization and urbanization. 

Although the novel was designed to be comic, it is not free of Dickens’s characteristic social 

commentary, which would become more pronounced in his later novels. The descriptions of 

Eatanswill and the grim Fleet prison anticipate some of Dickens’s preoccupations with the 

Condition of England, which are revealed in his subsequent novels dealing with the darker 

and more disgusting side of Victorian times. 

Dickens’s later novels contain some of his most trenchant pieces of social commentary. 

Beginning with his second novel, Oliver Twist, through Nicholas Nickleby, A Christmas 

Carol, The Chimes, Dombey and Son, Bleak House, Hard Times, and ending with Little 

Dorrit, Dickens totally rejected the claims of classical economics and showed his moral 

concern for the social well-being of the nation. His early novels expose isolated abuses and 

shortcomings of individual people, whereas his later novels contain a bitter diagnosis of the 

Condition of England.2 

Oliver Twist (1837-39), which represents a radical change in Dickens’s themes, is his first 

novel to carry a social commentary similar to that contained in the subsequent Condition-of-

England novels. According to Louis Cazamian, “the success of Twist confirmed Dickens’ 

determination to write on social topics, and the inception of Chartism means that the burning 

social issue of the day was the problem of the working class”. Charles Dickens said while 

writing Oliver Twist: “I believe there were only two ways of writing a novel… one is mine, 

making the thing a sort of musical comedy without music and ignoring real life altogether; the 

other is going right down deep into life and not caring a damn.”3 Dickens explores many 

social themes in Oliver Twist, but three are predominant: the abuses of the new Poor Law 

system, the evils of the criminal world in London and the victimization of children. The 

critique of the Poor Law of 1834 and the administration of the workhouse is presented in the 
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opening chapters of Oliver Twist. Dickens gives the most uncompromising critique of the 

Victorian workhouse, which was run according to a regime of prolonged hunger, physical 

punishment, humiliation and hypocrisy. 

Dickens’s novella, A Christmas Carol (1843), is an anti-Malthusian tale. The author shows 

his disgust with the Malthusian principle of uncontrolled population growth. Scrooge speaks 

about charity collector like Malthus, who proposed abolition of poor laws. Charles Dickens 

said while writing A Christmas Carol: “It is good to be children sometimes, and never better 

than at Christmas, when its mighty Founder was a child himself.” 3 

Although Dickens’s early works implied faith in the new commercial middle class as 

opposed to the old aristocracy, the writer saw the discrepancy between the ideas and practice 

of this new class and the principles of morality and ethic. As a social commentator, Dickens 

saw the need for the reform of English society; he urged that the wealthy and privileged 

exhibit greater humanitarianism towards the poor and the vulnerable. 

During the 1850s Dickens’s interests shifted gradually from the examination of individual 

social ills to the examination of the state of society, particularly its laws, education, industrial 

relations, the terrible conditions of the poor. Increasingly, apart from fictional plots, his 

novels contained a considerable amount of social commentary similar to Henry Mayhew’s 

nonfictional narratives about the London poor. 

Although Bleak House (1852-1853) is often called England’s first authentic contribution 

to modern detective fiction, it also sharply indicts the inequities in Victorian society. 

Dickens’s finest novel, although not his most popular, it exposes the abuses of the court of 

Chancery and administrative incompetence. 

The social consequences of industrialization and urbanization are perhaps most 

persuasively depicted in Hard Times (1854), which Dickens wrote at the prompting of urgent 

external circumstances. Hard Times is more than any other of his Condition-of-England 

novels influenced by Carlyle’s social criticism. It deals with a number of social issues: 

industrial relations, education for the poor, class division and the right of common people to 

amusement. It also draws on contemporary concern with reforming divorce laws.  

On every page, Hard Times manifests its identity as a polemical work, a critique of a mid-

Victorian industrial society dominated by materialism, acquisitiveness, and ruthlessly 

competitive capitalist economics. To Dickens, at the time of writing Hard Times, these things 

were represented most articulately, persuasively, (and therefore dangerously) by the 

Utilitarians. 

Dickens, like Thomas Carlyle and many other contemporary intellectuals, criticized 

Utilitarianism, although they confused utilitarian ethics with laissez-faire industrial 

capitalism, which, like Utilitarianism, was based on the self-interest principle. 

In Hard Times human relationships are contaminated by economics. The principles of the 

‘dismal science’ led to the formation of a selfish and atomistic society. The social 

commentary of Hard Times is quite clear. Dickens is concerned with the conditions of the 

urban laborers and the excesses of laissez-faire capitalism. He exposes the exploitation of the 

working class by unfeeling industrialists and the damaging consequences of propagating 

factual knowledge (statistics) at the expense of feeling and imagination. 

Hard Times proves that fancy is essential for human happiness, and in this aspect, it is one 

of the best morally uplifting novels. Dickens avoided propagating employer paternalism in the 

manner of Disraeli, Charlotte Brontë and Gaskell, and strongly opposed commodification of 

labor in Victorian England.  
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Hard Times was in fact an attack on the Manchester School of economics, which 

supported laissez-faire and promoted a distorted view of Bentham’s ethics. The novel has 

been criticized for not offering specific remedies for the Condition-of-England problems it 

addresses. It is debatable whether solutions to social problems are to be sought in fiction, but 

nevertheless, Dickens’s novel anticipated the future debates concerning anti-pollution 

legislation, intelligent town-planning, health and safety measures in factories and a humane 

education system. 

The actuality of the article. Charles Dickens achieved success in Victorian era by 

investigation problem of lower class that is why this article can be considered relevant. 

The scientific novelty of the article. The scientific novelty is that the article systematizes 

examples from individual works of Charles Dickens on the living conditions of people living 

in the Victorian era. 

The practical significance of the article. The practical importance of the article is that it 

can be used by bachelor and master students who learn the related topics at university. 
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F.Z. Mustafazadə 

 

Çarlz Dikkens XIX əsrin görkəmli ictimai yazıçısı kimi 
 

Xülasə 

 
Bu araşdırma 19-cu əsrin ən vacib və təsirli yazıçılarından biri kimi xatırlanan Çarlz Dik-

kensin yaradıcılığına həsr olunub. Çarlz Dikkensin “Oliver Twist”, “Milad nəğməsi”, “Nicho-

las Nickleby”, “Qara ev”, “Ağır zamanlar”, “David Copperfield”, “İki şəhərin bir nağılı” və 

“Böyük ümidlər" kimi sevimli klassik romanlarını yazan İngilis romançı, jurnalist, redaktor, 

illüstrator və sosial şərhçi idi. Dickensin əldə etdiyi uğurlar arasında Viktoriya dövründəki 

aşağı sinfin açıq bir portretini təqdim etdiyi və sosial dəyişikliyə səbəb olduğu üçün oxu-

cuların hüsn-rəğbətini qazanmışdır.  

 

Ф.З. Мустафазаде 

 

Чарльз Диккенс - выдающийся общественный  

писатель XIX века 
 

Резюме 
 

Эта статья о Чарльзе Диккенсе, одном из самых важных и влиятельных писателей 

XIX века. Он был английским писателем, журналистом, редактором, иллюстратором и 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 34 

социальным комментатором, написавшим свои любимые классические романы, такие 

как Чарльз Диккенс, “Оливер Твист”, “Рождественская история”, “Николас Никльби”, 

“Холодный дом”, “Тяжелые времена”, “Дэвид Копперфилд”, “Повесть о двух городах” 

и “Большие надежды”. Среди успехов Диккенса его любили за яркий портрет низшего 

класса викторианской эпохи и за то, что он вызвал социальные изменения. 

 

Was received editorial office: 20.02.2021 
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Müxtəlifsistemli dillərdə modal feillərin spesifik xüsusiyyətləri 
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Rəyçilər: filol.f.d., dos. S.B. Mustafayeva, 

                filol.f.d. F.F. Qurbanova 

 

Açar sözlər: modal feil, dil, xüsusiyyət, ifadə, əsl, ikinci, təsnifat 

Ключевые слова: модальный глагол, язык, особенность, выражение, действитель-

ное, вторичное, классификация 

Key words: modal verb, language, peculiarity, expression, real, secondary, classification 

 

Müasir ingilis dilində modallığın əsas ifadə vasitələrinin modal feillər olunduğu yuxarıda-

kı abzaslarda dəfələrlə qeyd olunmuşdur. O. Musayev həmin modal feilləri öz aralarında əsl 

və ikinci dərəcəli olmaqla iki qrupa bölür. O. Musayevin təsnifatına istinadən əsl modal feil-

lərə can, may, must və ought to ikinci dərəcəli modal feillərə isə digər modal feillər aid edilir. 

Bu bölgüyə əsasən shall, should, will, would feillərə ikinci qrupa yəni ikinci dərəcəli modal 

feillərə daxildir. 

Shall modal feli qədim ingilis dilində islənən sceal sözündən yaranmışdır. Qədim isveç di-

lində işlənən skal, alman dilində işlənən soll, holland dilində işlənən zal felləri də shall feli ilə 

eyni köklü olub funksiyalarına görə modal fel hesab olunur. Bu fellərin hər biri sadə gələcək 

zaman anlayışı, zərurət və yaxud da vaciblik ifadə edir (1, s. 90). 

Məlum olduğu kimi müasir ingilis dilində shall feili həm köməkçi feil həm də modal feil 

kimi işlənir. Köməkçi feil kimi shall birinci şəxsin tək və cəm formalarında gələcək zaman 

formasını düzəltmək üçün istifadə olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilinin Bri-

taniya variantında ingilis dilinin Amerika variantının təsiri altında shall feilinin işlənməsi will 

feili tərəfindən sıxışdırılır. Xüsusən də, canlı danışıq dilində bu qayda özünü daha çox göstə-

rir. Bununla belə shall feilinin işlənməsi rəsmi sənədlərdə, eləcə də, Britaniyanın cənub dia-

lektində hələ də qalmaqdadır. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, işləndiyi yerdən asılı olmayaraq shall feili köməkçi 

feil funksiyasını yerinə yetirməklə gələcək zaman anlayışı bildirməklə yanaşı modallıq məna-

sını da özündə əks etdirir. 

Köməkçi feil kimi shall birinci şəxsin tək və cəm formasında işlənir: 

We shall graduate from the university in three years - Biz üç il sonra universitetdən məzun 

olacağıq. 

He will be back tomorrow. - O, sabah qayıdacaq. 

Danışıq dilində ingilis dilinin hər iki formasında shall feilinin ixtisar olunmuş forması isti-

fadə olunur. 

I’ll read ten chapters tomorrow. - Mən sabah on fəsil oxuyacam. 

He’ll call you and tell everything. - O, sənə zəng vuracaq və hər şeyi deyəcək. 

Modal feil kimi shall aşağıdakı mənaları ifadə etmək üçün işlədilir. 

1. Shall feili birinci şəxsin tək və cəm formasında sual cümləsində həm söhbətindən bir 

şeyin icrası üçün razılıq almaq məqsədilə işlədilir. 
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Shall I close the window? - Pəncərəni bağlaya bilərəm mi? 

Where shall we wait for you ? - Səni harda gözləyəcəyik? 

Shall we go for a walk? - Gəzməyə gedəcəyik? 

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin sual cümlələrinin mənasını dəyişmədən Let’s ifadəsi ilə də 

vermək olar:  

Let s go for a walk, shall we? - Lets talk about your future, shall we? 

2. Shall modal feil kimi vəd güclü niyyət bildirir. Belə hallarda shall ikinci və üçüncü 

şəxslə işlənir. Bu zaman shall zəif vurğu ilə tələffüz olunur, məsələn: 

Tell her that she shall have the books tomorrow - Ona denən ki, o sabah kitablarına sahib 

olacaq. 

It shall be done as you wish- İstədiyiniz kimi ediləcək. 

You shall never know a sad moment - Heç bir kədərli anın olmayacaq. 

He shall get his money - O, pulunu qazanacaq. 

I want that prize and I shall win it. 

O mükafatı istəyirəm və onu qazanacam. 

3. Shall feili ikinci və üçüncü şəxslə işlənərkən hədə və xəbərdarlıq bildirir, məsələn: 

That day shall come - Həmin gün gələcək. 

She shall pay for it, she shall - O ödəyəcək. 

You shall stay just where you are - Yalnız olduğun yerdə qalacaqsan. 

He shal do as I say - O, mənim dediyim kimi edəcək.  

4. Shall bir kəsə məsləhət, xahiş edərkən işlənir bu zaman yalnız birinci şəxsin təkində 

işlənir, məsələn: 

What shall I do?; Where shall I go? ; Why shall I stay here? 

Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən mənalar mətnin ümumi məzmunundan aydın olur (2, s. 

101). 

Shall modal feili digər modal feillərdən spesifik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Belə ki, o 

heç vaxt sırf modallıq (danışanın hərəkətə olan münasibətini) bildirmir. 

Shall modal feili məzmunca ikili xarakterə malikdir. Məsələn; 

Shall I read the text?- cümləsində shall feili modallıqla bərabər həm də gələcək zaman da 

bildirir. Belə ki, bu cümlə də danışan bir tərəfdən hərəkətin icrası üçün icazə istəyir, digər tə-

rəfdən də hərəkətin icrası gələcəyə aid edilir. Bu qrammatik mənaların hər ikisi də ancaq shall 

feili vasitəsilə ifadə edilir. Bu shall feilinin mənaca ikili xarakterə malik olduğunu göstərir. 

Shall yarımmodal feili aşağıdakı mənaları ifadə etmək üçün işlədilir: 

1.Məcburiyyət və ya qəti əmr bildirmək üçün, məsələn: 

You shall not leave the room before you finish your work. - İşini qurtarmayınca otağı tərk 

etmiyəcəksən (3, s. 276). 

2.Hədə və xəbərdarlıq bildirmək üçün , məsələn: 

You shall never see me again! - Sən birdaha məni görməyəcəksən ! 

No man shall drive me from a place by terror. - Heç kəs məni güclə burdan apara bilməz. 

3.Vəd bildirmək üçün, məsələn: 

No man shall come here without your entire consent. – Sənin tam razılığın olmadan heç 

kəs buraya gəlməyəcək. 

You shall have my answer tomorrow. - Sən mənim cavabımı sabah alacaqsan. 

“You shall have it”, he answered - O, cavab verdi: “O, sənin olacaq.” 

4. Təklif bildirmək üçün , məsələn: 

Shall I carry that for you? - Bunu sənin üçün aparım?  
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Shall modal feili dilimizə, adətən feilin qəti gələcək zaman şəkilləri (-acaq/-əcək) vasitəsi-

lə tərcümə olunur; adi gələcək zamandan fərqli olaraq bu halda shall feili məntiqi vurğuya 

malik olur, məsələn: 

“You shall read the books”, said the teacher decidedly. - Müəllim qətiyyətlə dedi: “Siz bu 

kitabları oxuyacaqsınız”. 

You shall be punished for your behavior! - Siz öz davranışınıza görə cəzalanacaqsınız! 

Shall modal feilinin sual cümlələrində işlənməsi ikimənalıdır. O, birincisi, cavab almaq 

məqsədi güdən sual cümləsidir. Məsələn, 

Shall I see you tomorrow?-Səni sabah görəcəyəm? 

Sual verənin rəyindən asılı olaraq bu suala həm təsdiq, həm də inkar cavab vermək olar. 

Sual məqamında işlənən shall feilinin başqa bir mənası zərurət, vaciblik bildirməkdir. Məsə-

lən, 

Shall I come and fetch you? - Mən gəlib sizi tapmalıyam?  

Y.A.Zvereva göstərir ki, shall feilinin bu cür işlənməsi bədii üslubda məhdudlaşır, elmi 

üslubda o, özünü göstərmir (4, s. 22). 

F.R.Palmer belə hesab edir ki, shall feilinin məcburilik (vaciblik) mənasında işlənməsinin 

formal əlaməti onun will feili ilə əvəz oluna bilməsi və shall feilinin şərt budaq cümləsində iş-

lənməsi imkanıdır (5). 

Məlumdur ki, ingilis dili və Azərbaycan dili etnik köklər baxımından tamamilə fərqli dil 

qruplarına aiddir. Elə bu səbəblə də, iki dil arasında hər mövzuda olduğu kimi, modallıqla 

bağlı məsələlərdə fərqlilik özünü göstərir. 

Azərbaycan dili ilə müqayisədə götürdükdə biz shall feilinin aşağıdakı xüsusiyyətlərini 

qeyd edə bilərik. 

Shall feili Azərbaycan dilində feilin qəti gələcək zaman formasına uyğun gəlir. Məsələn:  

I shall go to the village this summer. - Bu yay mən kəndə gedəcəyəm. 

Əlbəttə, modallığın növlərindən birini “inam, yəqinlik, əminlik” mənasını hesab ediriksə, 

demək lazım gəlir ki, məhz belə bir məna sadə (yaxud “İndefinite”) gələcək zaman formasına 

tamamilə xas olan bir xüsusiyyətdir. 

Shall feilinin inkarda işlənməsi də Azərbaycan dili ilə müqayisədə bir sıra özünəməxsus-

luqlar nümayiş etdirir. Həmin mənalardan birincisi əsas feilə ifadə olunan hərəkətin icrasının 

inkar edilməsidir: We shall not work tomorrow. - Biz sabah işləməyəcəyik. 

Shall feilinin işlənməmə sahəsində Azərbaycan dilində ingilis dili ilə tipoloji oxşarlıq baş-

qa bir cəhətdə də özünü göstərir. Belə ki, hər iki dildə də “keçmişdə gələcək” zaman forması 

işlənir. İngilis dilində həmin zaman shall feilinin derivatı olan should modal feili ilə, Azərbay-

can dilində isə qəti və qeyri-qəti zaman formalarının “idi/imiş” bağlamaları ilə işlənməsi şək-

lində özünü göstərir. 

Coe Patroni grinned: “If I dont blast her out, may be I shall flow her apart”. - Cou Patroni 

gülümsədi: “Əgər bunu burdan çixara bilməsəm, heç olmasa tikə-tikə edə bilərəm ki?” 

Shall feilinə xas olan maraqlı xüsusiyyətlərdən biri onun təfəkkür feilləri ilə işlənməsidir. 

Baş cümlədə işlənən həmin feillər shall feilinin qoşulduğu əsas feilin feilin ifadə etdiyi hərə-

kətin icra olunması imkanını artırır. Məsələn:  

I think I shall cust go to the ladies room. I expect it will be all right. - Deyirəm, bəlkə 

ayaqyoluna gedim. Məncə, orada keçib gedər. (Belə düşünürəm ki, qadın otağın (ayaqyoluna) 

gedim. Zənn edirəm ki, yaxşı olacağam). 

Shall modal feili to have feili ilə də işlənir. Müvafiq konstruksiya ilə “zərurət (məcburiy-

yət)” mənasını ifadə edir. Bu zaman budaq cümlədə if şərt bağlayıcısı işlənir və hal-hazırda 
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mümkün olmayan şəraiti bildirir. Məsələn: “Look” Ordway said, “If this is a bad time, Ishall 

tell this people they’ll have to come back some other day”. - Ordvey dedi: - Əgər münasib 

vaxt deyilsə, mən bu adamlara deyim ki, başqa vaxt gəlsinlər (Bax, - Ordvey dedi, - Əgər bu 

pis vaxtdırsa, mən bu adamlara deyim ki, onlar birdə başqa gün gəlsinlər). 

Qeyd etmək lazımdır ki, shall modal feili modal sözlərlə də işlənmə xüsusiyyətinə malik-

dir: 

Of course, I shall help - Əlbəttə, kömək edərəm. 

Of course modal sözü yəqinlik, qətilik bildirir. I shall help feili silsilə icrası şübhəsiz olan, 

amma hələki icra olunmamış hərəkəti bildirir. Yuxarıda verdiyimiz cümlənin tərcüməsində 

“kömək etmək qeyri-qəti gələcək zaman formasından istifadə edilmişdir. Bu səhv deyildir. 

Amma həmin kontekstdə feilin qəti gələcək zaman formasından da istifadə etmək mümkün-

dür: Əlbəttə (təbidir ki), kömək edəcəyəm. 

İngilis dilində ikinci dərəcəli modal feillərdən biri də should modal feilidir. Ingilis dilində 

vasitəli nitqi vasitəsiz nitqə çevirmək üçün vasitəli nitqdə verilmiş felin ekvivalenti kimi hə-

min felin müvafiq keçmiş zaman forması işlədilir. Bu zərurətdən də shall modal felinin keç-

miş zaman forması kimi should feili yaranmışdır (6). 

Should modal feili öz inkişafı nəticəsində yeni məna çalarları qazanmışdır. Should modal 

feili shall feilindən fərqli olaraq yeni məna - məsləhət bildirmək mənasını kəsb edir (6, s.277). 

Shall feili kimi, feili də ikili xüsusiyyətə malikdir; should feili köməkçi feil kimi: 

1. Vasitəli nitqdə keçmişə nəzərən gələcək zamanın (future in –the past) ifadəsində;   

1. Qeyri-real şərt budaq cümlələrində (The Unreal Conditional Mood); feilin Güman şək-

lində işlədilə bilər. Məsələn, 

2. Vasitəli nitqdə keçmişə nəzərən gələcək zamanda birinci şəxsin təkində və cəmində 

should + məsdər işlədilir. Məsələn, 

We said that we should find him.- Biz dedik ki, onu tapacağıq. 

3. Qeyri-real şərt budaq cümlələrində, baş cümlədə işlənmiş birinci şəxsin təkində və cə-

mində should + məsdər işlədilə bilər, məsələn, 

a) If I were you, I should help him. - Sənin yerində olsaydım, ona kömək edərdim. 

b) If the weather had not been bad, we should have gone for a walk. - Hava pis olmasaydı 

gəzməyə gedərdik. 

c) Even if I were there now, I should not help him. - Əgər indi orda olsaydım belə, ona 

kömək etməzdim. 

ç) I am tired now, or I should help you now. - İndi yorğunam yoxsa sənə kömək edərdim. 

d) But for bad weather we should go for a walk.- Pis hava olmasaydı, gəzməyə gedərdik. 

e) Feilin Güman şəkilində bütün şəxslərdə xəbər should + məsdər ilə ifadə olunur, mə-

sələn, 

ə) It is important that she should see the body.- Vacibdir ki, o, meyiti görsün. 

f) He hid behind the door lest anybody should see him. - O, qapının arxasında gizləndi ki, 

heç kəs onu görməsin. 

d) Josie did her best to smoothe me and said she should dance herself , so that old Prescott 

should not get after us all. - Cosi məni sakitləşdirmək üçün əlindən gələni etdi və dedi ki, o, 

özü təkcə rəqs edəcək ki, qoca Preskot bizi rəqsə dəvət etməsin. 

Qeyd etmək lazımdır ki, should modal feilindən sonar ya qeyri-müəyyən zamanda (Inde-

finite Infinitive) ya da bitmiş zamanda (Perfect Infinitive) olan məsdər işlədilə bilər. Should 

modal feili əsasən məsləhət mənasında işlədilir, məsələn: 

I should be very glad to have a few words with you if I may, Mr.Blake. - Cənab Bleyk, 
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sizinlə söhbət etmək mümkün olsaydı , çox şad olardım. 

Məsləhət mənası ifadə edərkən, should modal feili ought feili ilə demək olar ki, eyni məna 

kəsb edir. Məsələn, You should follow her advice cümləsindəki should feilini ought feili ilə 

əvəzləmək mümkündür.  

Modal feillər və onların kiçik bir qrupu kimi göstərilən yarım modal feillər olan shall, 

should, will, would feilləri modallıq kateqoriyasının əsas ifadə vasitəsi kimi ifadə olunan fikrə 

münasibət bildirməklə dilin əsas funksiyası hesab olunan kommunikativ funksiyanın icra 

olunmasında əvəzsiz rol oynayır. 

Modal feillər danışıqda geniş istifadə olunur və bu da onların diskursiv xüsusiyyəti kimi 

müəyyən olunur. Müxtəlif diskurs növlərində işlədilən modal feillər əsasən əminlik, yəqinlik, 

qətilik, inad, müqavimət, təkid kimi məna çaları ehtiva edir və eyni zamanda nəzakətli sual 

cümlələrinin düzəldilməsində, bədii ədəbiyyata daha çox xas olan emosionalıq dərəcəsi güclü 

fikirlərin ifadəsində bilavasitə iştirak edir. 

Modal feillərin həm canlı danışıq dilində, həm də ədəbi dildə geniş istifadə olunması nitqi 

zənginləşdirməklə bərabər, danışanın movzuya münasibətinə də aydınlıq gətirir.  

Bu feillərin digər bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, əsas feillərlə işlənməklə bir- birinə 

yaxın mənalar ifadə etməklə yanaşı olduqca fərqli mənaları da ifadə edə bilirlər və bu mənalar 

Azərbaycan dilinə müxtəlif vasitələrlə tərcümə olunur. 

Məqalənin aktuallığı. Müxtəlifsistemli dillərdə modal feillər arasında fərqlərin müəyyən-

ləşdirilməsi və koqnitiv dilçilik baxımından araşdırılması məqalənin aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müxtəlifsistemli dillərdə modal feillərin koqnitiv-semantik 

funksiyaların araşdırılması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçıların istifadəsinə yardımçı ola bilər. 
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А.С. Сейидова 
 

Особые характеристики модальных глаголов  

на разных системных языках 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются особенности модальных глаголов в различных системных 

языках. В нем говорится, что модальные глаголы английского языка представляют со-

бой небольшой класс вспомогательных глаголов, используемых в основном для вы-
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ражения модальности (таких свойств, как возможность, обязательство и т. д.). Их мож-

но отличить от других глаголов по их дефектности (у них нет причастий или форм ин-

финитива) и по их нейтрализации (они не принимают окончание - (e) s в третьем лице 

единственного числа). Также в статье проанализированы реальные и второстепенные 

типы модальных глаголов. 

 

A.S. Seyidova 

 

Specıfıc characterıstıcs of modal verbs ın dıfferent system languages 

 

Summary 

 
The article deals with the specific characteristics of modal verbs in different system 

languages. It states that the modal verbs of English are a small class of auxiliary verbs used 

mostly to express modality (properties such as possibility, obligation, etc.). They can be 

distinguished from other verbs by their defectiveness (they do not have participle or infinitive 

forms) and by their neutralization  (that they do not take the ending -(e)s in the third-person 

singular). The real and secondary types of modal verbs have been analyzed in the article as 

well.  
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Sir Pelham Grenville Wodehouse is one of the most widely read 20th century humorists 

who enjoyed great success during a career of more than seventy years. He is a novelist who 

could write more than ninety novels, dealing with the English upper and upper-middle 

classes, and who could become one of the best-selling novelists in the English language. 

Wodehouse’s interesting life, split between the United Kingdom and New York was a major 

influence on his works, that provides him with an understanding of many differences between 

the British and American people. His output of humorous fiction included many books, plays, 

and lyrics for musicals. He also created immortal characters as Bertie Wooster, his valet 

Jeeves and Lord Emsworth of Bladings. “Writer’s works were translated worldwide. His 

many books are still in print, his characters - Jeeves, Wooster and Lord Emsworth - have 

passed into the language and his admirers range from Dorothy Parker, Evelyn Waugh to 

Salman Rushdie, Stephen Fry and Gerry Adams.” 1  

Pelham Grenville Wodehouse was noted as the master of light novel. His novels probably 

had three or four basic plots, and his characters are all stereotypes. Although, we can claim in 

every story there is something memorable, interesting and admirable. Wodehouse once said: 

“I believe there were only two ways of writing a novel… one is mine, making the thing a sort 

of musical comedy without music and ignoring real life altogether; the other is going right 

down deep into life and not caring a damn.” 

Wodehouse is a minor novelist, but he has been an important influence on comic novelists 

of the twentieth century, some of whom are major figures beyond any question. Evelyn 

Waugh, for instance, created a fictional world which, although differing vastly from 

Wodehouse’s, still owes a great deal to it. However, younger writers like Kingsley Amis and 

John Wain owe much to the techniques of farce which Wodehouse developed and with which 

he has operated for so many years. Indeed, Wodehouse has influenced English comic 

novelists who have published their first or second book, and one such writer may well have 

the last word. Discussing his own work in one interview, Auberon Waugh said that he 

supposed he made jokes like those of his father and P. G. Wodehouse. Then he remarked that 

all English comic writers are so much influenced by Wodehouse that they should constantly 

try not to write Wodehouse’s kind of comedy, in order that they may write their own. 

Here is a list of author’s some of famous novels: The Inimitable Jeeves, Summer 

mailto:xankishiyeva1998@mail.ru
file:///D:/Sevda/Moy%20dokument/ELMI%20MEQALELER%20-%202015/2019/article%20%20Sabina%20final%20form.docx%23_top
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Lightning, Something Fresh, Thank You, Jeeves, Jeeves in the Offing, Psmith, Journalist, The 

Matching Season, Aunts Aren’t Gentlemen, Carry on, Jeeves, Piccadilly Jim, The Pothunters, 

The White Feather, Bachelors Anonymous, Very Good, Jeeves!, The Gold Bat, Heavy 

Weather, My Man Jeeves, The Head of Kay’s, Jill the Reckless, A Gentleman of Leisure, 

Bachelors Anonymous, Ukridge, Bill the Conqueror, Performing Flea, Barmy in Wonderland, 

Over Seventy, Galahad at Blandings, Big Money, A Pelican at Blandings, The Girl in Blue, 

The Girl on the Boat, Uncle Fred in the Springtime, Blanding Castle and Elsewhere, Ring for 

Jeeves, Jeeves and the Feudal Spirit, Mike, A Damsel in Distress, Uneasy Money, Laughing 

Gas, Not George Washington. 

Contrived plots, two-dimensional characters, ridiculous resolutions are customary in 

Wodehouse’s novels. The master of comic novels uses all of those elements perfectly and 

spins them into shining gold. His plots are contrived so artfully that they seem as natural as 

bird song. Some characters are the sharpest and funniest fictional persons ever created.  

“The devices used by Wodehouse in his fiction have been explored and catalogued by 

several critics, notably linguist Robert A. Hall, Jr. in his The Comic Style of P. G. 

Wodehouse. Hall has identified and documented such workings as inventive word formations, 

transferred epithets, and comic misunderstandings among characters arising from 

lexicographic or syntactic confusion, among many others. Yet most critics and readers alike 

agree that critiquing Wodehouse's humor is, as Punch put it, like taking a spade to a soufflé. 

The majority of commentators have been content simply to applaud his accomplishment. A 

few commentators have posited the existence of satiric intent in Wodehouse's work while 

others have suggested the polar opposite: that he was simply an adoring chronicler of an 

outmoded and cruel class system. A few reviewers have found his comedy not at all 

humorous. Yet most critics and readers agree with Auberon Waugh, that Wodehouse created 

a world of gentleness and simplicity where everything solemn or threatening is seen, in the 

last analysis, to be hopelessly funny.” 2 

Many critics spoke of Wodehouse as an exquisite prose stylist. Wodehouse’s prose is, in 

fact, fairly direct and vigorous. It is a humorous style, full of stable surprise; it is witty 

without being arch and fluid without being formless. Wodehouse’s style is his ability to 

combine high diction with slang, often in the same sentence, with a sense of ease which can 

only leave the reader admiring. Wodehouse is also a master of the literary allusion or 

quotation as adapted to the character of the speaker of the moment. Mostly these are the 

quotations and allusions that would have been part of the normal intellectual freight of the 

English public-school boy of the turn of the century, which is exactly what Wodehouse was. 

Finally, there is perhaps no more adept user in all of English literature of the wildly 

extravagant metaphor. There is also one virtue in Wodehouse’s work which is not usually 

mentioned: his ability to avoid sentimentality. Even in stories in which there is a considerable 

romantic interest, the characters almost always manage to keep the stiff upper lip and express 

themselves in understatement. There is perhaps nothing more cloying than the expression of 

the sentiment of a bygone age, but Wodehouse has dated very little. This is perhaps one 

reason why earliest of his stories are still quite readable today, in avoiding the sentiment of 

the time, Wodehouse has avoided the sentimental language of the time as well. 

It is important when speaking of Wodehouse to mention some quotes that show us his way 

of using English language. “The discovery of a toy duck in the soap dish, presumably the 

property of some former juvenile visitor, contributed not a little to this new and happier frame 

of mind. What with one thing and another, I hadn’t played with toy ducks in my bath for 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bachelors_Anonymous
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Girl_in_Blue
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years, and I found the novel experience most invigorating. For the benefit of those interested, 

I may mention that if you shove the thing under the surface with the sponge and then let it go, 

it shoots out of the water in a manner calculated to divert the most careworn. Ten minutes of 

this and I was enabled to return to the bedchamber much more the old merry Bertram” 

Wodehouse’s similes contribute his works perfectly: “She looked like an aunt who had 

just bitten into a bad oyster”, “He sprung round with a sort of guilty bound, like an adagio 

dancer surprised while watering the cat’s milk”, “He looked like a sheep with a secret 

sorrow”. 

Wodehouse’s writings and works are humor. His voice is clearly that of a 1920’s 

Englishman, complete with clipped vowels and the occasional, “I say”. It is beautiful and 

accurate, and it grasps the time and place of his work. He is not afraid to use adverbs or 

alliterations. There is a thought for the argument that adverbs can often be replaced with 

stronger verb and it tightens the writing. 

Pelham Grenville Wodehouse is not known for only following the rules, he would break 

words down and split them with others to make them comedic. He used to play with words 

and their meanings. These lines from The Code of the Woosters are interesting from this point 

of view: “I could see that, if not actually disgruntled, he was far from being gruntled”. As 

soon as you read works of  Wodehouse, you can see naming characters is one of the important 

issues for him. It is not for comic effect, they also instantly give an idea of that character’s 

nature, adding flavor and something special.  

The Jeeves books are his most famous, repetitive and memorable books. Jeeves is the 

endlessly resourceful man servant of Bertie Wooster, the narrator and principle character of 

fourteen Wodehouse books. Bertie is a classic upper-class twit, with no ambitious and little 

intellect, but full of loyalty to his friends, chivalry towards women, and a healthy appetite for 

good food and much drink. He first appeared in 1923, and hardly changed in fifty years and 

culminated in his last appearance in Aunts Aren’t Gentlemen.  

That headline sums up a lot of what the Jeeves books are about. The gentlemen in them 

are well-meaning blunderers, falling in and out of love with beautiful or spirited young ladies, 

in affairs that the senior female relations of one party or the other think unsuitable. Bertie 

actually has one aunt he quite likes, amongst the plethora of older ladies who think him 

beyond redemption – though even she, while treating him as a friend and ally, often finds him 

clumsy and irritating. 

Their relationship is perhaps best summed up in the conclusion of ‘Jeeves in the Offing’, 

where she summons Bertie to rescue a god-daughter from getting engaged to an American she 

thinks unsavoury. Another ally in the scheme is the loony doctor, Roderick Glossop, who 

masquerades as her butler while trying to create that the American is certifiable. After many 

tribulations, it transpires that this American is entirely acceptable, it was his brother who was 

questionable. 

The tribulations included the butler stealing some silver that Bertie thought the young man 

had stolen from the family, but which had in fact been sold to him. His mother, a writer of 

detective stories called Mrs. Cream, finds the silver in the butler’s room and calls in the 

police, at which point restoring peace and harmony might have seemed difficult.  But Jeeves 

has a simple solution, which is to explain that the loony doctor had been called in to keep 

Bertie under observation. 

Mrs Cream is satisfied with the story, as is everyone else, except Bertie, who has visions 

of the story being told all over America, ‘with the result that when I go over there again, keen 
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looks will be shot at me at every house I go into and spoons counted before I leave…It hurts 

the pride of the Wooster’s, Jeeves.’ 

But Jeeves offers a cocktail and the suggestion that Bertie has done a good deed for his 

uncle, who was hoping for a profitable business deal with Mr. Cream. And Bertie, thinking of 

the postal orders his uncle had sent him when he was a schoolboy, is suitably mollified. 

The story was entertaining enough. One does not expect subtle characterization or brilliant 

plotting in books meant only to entertain, but the springs of action should not be too 

simplistic. 

Wodehouse uses and misuses allusions and quotations in some ways. Sometimes, he will 

give a more or less accurate quotations and ascribe it to the proper author. At some times, his 

quotations will be reasonably correct but his ascription of authorship absurd. In this particular 

instance it is the somewhat quizzical Oldest Member, not Bertie Wooster, who gives 

Shelley’s lines to Braid and Taylor. At times, humor may be said to reside in an absurd error, 

in quotation or authorship. At other times, it comes from incongruity of association. 

Frequently, it arises from pure absurdity, as “the cry, as the poet beautifully puts it of some 

strong smoker in his agony”, or “ he did not say “she is coming, my own, my sweet” but 

leaped like a pea on a hot shovel, spraying brilliantine in all directions.” 

Wodehouse is now known mostly for his series of novels and short stories featuring the 

wealthy Englishman Bertram Wooster and his unflappable genius of a valet, Jeeves. These 

stories have been popular since the publication of the first one in 1915 and have remained so 

since the last one in 1974. Beyond Bertie and Jeeves, Wodehouse’s canon extends to the 

stories of Blandings Castle, home of the clueless Lord Emsworth; a series of novels about a 

character names Psmith, and numerous stand-alone works. In all, over his six-decade writing 

career, Wodehouse produced an enormous body of work. 

The actuality of the article. Actuality of the article is connected with the importance of 

the literary heritage of the writer in  teaching literature.  

The scientific novelty of the article. Novelty of the article is that it was written on the 

basis of spesific facts and examples. 

The practical significance of the article. The practical importance of the article is that it 

can be used by master who learn the related subjects at master courses.  
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Pelam Qrenvill Vudhaus ədəbi irsinin ümumi xüsusiyyətləri 
 

Xülasə 
 

Bu elmi araşdırma 20-ci əsr ingilis ədəbiyyatının görkəmli yumorist-yazıçılarından biri 

olan Pelam Qrenvill Vudhaus yaradıcılığının ümumi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə həsr 

olunmuşdur.  

İngilis ədəbiyyatında yumoru sevən hər bir kəs Vudhausun əsərlərinin qəhrəmanlarını 
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yaxşı tanıyır. Ədibin bir sıra əsərlərində cənab Vuster və onun köməkçisi Civsin maraqlı ma-

cəralarından bəhs olunur. Vudhaus yaradıcılığı 20-ci əsrin digər yazıçılarının əsərlərinə də 

mühüm təsir göstərmişdir. Bir sira tənqidçi alimlər Vudhausun zərif ruhlu nasir olduğunu eti-

raf etmişdir. Ədibin əsərləri sürprizlərlə dolu yumoristik üslubda yazılmışdır. Pelam Qrenvill 

Vudhaus obrazların dilindən ədəbi eyham, məcaz və sitatların istifadəsində ustad yazıçı kimi 

tanınmışdır. 

 

С.Р. Ханкишиева 

 

Общие черты литературного наследия  

Пелама Гренвилла Вудхауса 

 

Резюме 
 

Данное научное исследование посвящено изучению общих черт творчества Пелама 

Гренвилла Вудхауса, одного из ведущих юмористических писателей английской лите-

ратуры ХХ века. 

Каждый, кто любит юмор в английской литературе, хорошо знает героев произведе-

ний Вудхауса. Во многих его произведениях говорится об интересных приключениях, 

произошедших с мистером Вустером и его помощником Дживсом. Творчество Вуд-

хауса оказало значительное влияние на произведения других писателей 20 века. Ряд 

критических ученых признавали, что Вудхаус был писателем с нежной душой. Прои-

зведения писателя написаны в юмористическом стиле, полный сюрпризов. Пелам Грин-

вилл Вудхаус известен как мастер-писатель в использовании литературных аллюзий, 

метафор и цитат из языка образов. 
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Müasir dövrdə dünyada gedən qloballaşma prosesləri və informasiya-kommunikasiya tex-

nologiyalarının sürətli inkişaf dinamikası xalqların, mədəniyətlərin və dillərin inteqrasiyasın-

da yeni bir mərhələ təşkil etməkdədir. Bu baxımdan dillərin inkişafı və qarşılıqlı surətdə zən-

ginləşməsini şərtəndirən əsas amillərdən biri qohum dillərin bir-birindən, eləcə də müxtəlif 

sistemli dillərdən leksik vahidlərin və bir sıra elementlərin alınması prosesidir. Artıq çoxdan 

sübut olunmuşdur ki, dil heç də həmişə dəyişməz qalmır. O, özünün inkişafında müxtəlif tə-

sirlərə məruz qalır. Dilin təsirə məruz qalmasının təzahür formaları da müxtəlifdir. Bu forma-

lardan biri də digər dillərin sözləridir.  

Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, alınmalar dilin leksikasında mütəmadi xarakter daşıyır, 

çünki dilin leksikası birbaşa olaraq cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi və mədəni dəyişiklik-

lərlə, insanların dərketmə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Alınma sözlər də bir dildən digərinə dərketmə 

prosesi ilə keçir. Bu baxımdan məqalədə alınma sözlərin işlənmə sahələri, intensivlik dərəcə-

si, leksik vahidlərin strukturu, funksional-semantik aspektləri ilk dəfə olaraq təhlilə cəlb olun-

muşdur. Həmçinin, alınma sözlərin linqvistik əsasları dildaxili və dilxarici amillər, alınma 

sözlərin formaları, tipləri, növləri, alınma üsulları, orfoqrafiyası, leksik-qrammatik quruluşu 

və s. məsələlər də işıqlandırılmışdır. 

Məlumdur ki, bir dilin başqa dildən söz alması dilxarici və dildaxili səbəblərlə əlaqədardır. 

Sözalmanın dilxarici səbəbləri başqa dilin daşıyıcısı olan xalqın və ya xalqların elm, texnolo-

giya, mədəniyyət, iqtisadiyyat, ictimai-sosial həyat və s. sahələrdə sürətli inkişafı, bununla 

əlaqədar həmin xalqlarda yeni-yeni anlayışların meydana gəlməsi, başqa xalqların öz milli 

realilərinə məxsus ekzotik sözlərin mövcudluğu, dil daşıyıcısı olan bir xalqın başında duran 

hakim qüvvənin dil siyasəti, süni və ya tarixən zəruri ikidillilik şəraitinin bərqərar olması, alim-

lərin, yazıçıların, tərcüməçilərin, jurnalistlərin fərdi-linqvistik fəaliyyətləri və s. ilə bağlıdır.  

Sözalmanın dildaxili səbəblərinə isə ana dilində yeni predmet və ya hadisənin adlandırıl-

ması üçün ekvivalent sözün olmaması, sözalan dildə alınma sözlərlə eyni tipli struktura malik 

sözlərin mövcudluğu, sözalan dildə tərkib elementlərindən birinin üzvlənə bildiyi sözlərin 

topluluğu, əcnəbi sözdən derivatların yarana bilməsi, onun implisit söz yaradıcılığında iştirak 

etdiyi halda, ana dilindəki sözün bu cəhətdən zəif olması və s. daxildir.  

Sözalma hadisəsi, bir tərəfdən sosioloji, digər tərəfdən linqvistik problemdir. Həm beynəl-
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xalq sözlər fondundan, həm də ayrı-ayrı dillərdən götürülmüş sözlər bir dildən başqasına ötü-

rülür və çox vaxt öz fonetik formasını dəyişərək zahiri modifikasiyaya məruz qalır. Bu isə sö-

zalmanın xarici – sosioloji və daxili – linqvistik amillərinə müvafiq tərzdə baş verir. Xarici 

amillər dedikdə dilə əcnəbi dillərdən söz gətirilməsi və bunun səbəbləri – sosioloji və ya dil-

xarici proses, daxili amillər dedikdə isə dildaxili adaptasiya və ya assimilyasiya prosesi, yəni 

sözün milli dilə uyğunlaşdırılaraq işlədilməsi nəzərdə tutulur. Hər iki cəhət bir-biri ilə üzvi şə-

kildə bağlıdır.  

Tədqiqata cəlb etdiyimiz Azərbaycan dili ilə ərəb, fars, rus, Avropa, türk və s. dillər ara-

sında da sözalma hadisəsi mütəmadi xarakter daşımışdır. Həmin dillərdən müxtəlif sahələrlə 

əlaqədar sözlərin alınmasının başlıca səbəbi, ilk növbədə, müəyyən əlaqələr olmuşdur. Ehti-

yac yaranmış anlayışların milli sözlərlə ifadəsi mümkün olmadığı üçün alınma sözlər bu funk-

siyanı yerinə yetirmişdir. Azərbaycan dilinə zərurət nəticəsində ərəb-fars dillərindən alınan 

sözlərin başlıca qaynağı din və ədəbiyyat olmuşdur. Məsələn: Allah, cənnət, cəhənnəm, sala-

vat, peygəmbər, qiyamət günü, namaz, məscid və s. sözlərin alınmasında əsas səbəb isə dilxa-

rici amillərlə bağlıdır.  

Burada alınma və əcnəbi sözlərin fərqliliklərinə də nəzər salsaq deyə bilərik ki, alınma de-

dikdə, dilə başqa mənbə dildən, əsas etibarilə, zərurət yarandıqda  gətirilmiş sözlər nəzərdə tu-

tulmalıdır. Alınma sözlər sözalma prosesinin və ya hadisəsinin nəticəsi kimi meydana çıxır. 

Alınma anlayışı leksik və morfoloji vahidlərə aiddir. Başqa sözlə, yəni daha konkret şəkildə 

desək, alınma sözlər onlara ehtiyac olduğu üçün, həm də alınan əşya, hadisə və s. ilə birlikdə 

dilə daxil olur və dil alınmaları özü istəyərək alır. Burada zorakılıq tətbiq olunmur. Əcnəbi 

sözlər isə ədəbi dilə daxil olmur, mənimsənilmir, yalnız üslubi məqsədlə işlədilir. Bədii dilə 

deyil, bədii nitqə daxil olur. Alınma dedikdə artıq dilimizin təbiətinə tam uyğunlaşmış, xəlqi-

ləşmiş leksik vahidlər nəzərdə tutulur. Əcnəbi sözlər isə bu prosesləri keşməmiş, şifahi nitqdə 

və bədii dildə üslubi zərurətlə əlaqədar istifadə edilən xarici dil ünsürləridir. Ədəbiyyatşünas-

lıqda bunlara varvarizmlər də deyilir. 

Dilçilik ədəbiyyatında sözalmanın bir neçə üsulu qeydə alınmışdır: birbaşa – vasitəsiz, va-

sitəli, təkrar – qayıdış, yaxud geriyə alınma, ikili alınma və s.  

Türk dilindən dilimizə keçmiş alınma sözlərin əksəriyyəti birbaşa – vasitəsiz alınmalardır. 

Yəni həmin sözlər Azərbaycan dilinə birbaşa, başqa dilin vasitəçiliyi olmadan keçmişdir və 

bir qrup sözlərin mətbuatda aktiv işlənməsi də müsbət qarşılanır: biznesmen- iş adamı, günah 

– suç, genosid, qətliam – soyqırım, familiya – soyadı, soykökü – nəsil, qohum - əqrəba, mü-

vəqqəti sülh – atəşkəs, sülh – barış, cəlbedici – çəkici və s. 

Bu prosesdə  sözalan dilin özünün də dil qanunları əsas rol oynayır. Belə ki, Azərbaycan 

dilinin orfoqrafiya prinsiplərinə görə alınma sözün alınma dildə hansı formada işlənilməsini 

sözalan dil müəyyənləşdirir. Alınma sözlərin alınan dildəki mövqeyi ilə bağlı Muharrəm Er-

gin bir qədər fərqli və daha orijinal fikir irəli sürür. Belə ki, müəllif türk dilində alınma sözlə-

rin türkcələşdirildiyini göstərərək yazır: “Bir dil başqa bir dildən söz aldığı zaman onu ümu-

miyyətlə öz səs quruluşuna (fonetik qaydalarına) uyğunlaşdırır. Beləliklə də ona öz möhürünü 

vurmuş olur. Türk dili də söz mübadiləsində aldığı sözləri əlbəttə olduğu kimi qəbul etməmiş, 

onları türk dilinin fonetik qanunlarına uyğunlaşdırmışdır. Alınma sözlər yalnız səs dəyişikli-

yinə tabe edilməklə qalmamış, bir sıra məna dəyişikliklərinə də məruz qalmışdır. Beləliklə də, 

türk dili aldığı sözləri müxtəlif formalarda və səviyyələrdə türkcələşdirərək öz leksik bazasına 

qəbul etmişdir. Türkcələşdirilməyən alınma sözlərin əks təqdirdə dildə qalma şansı yoxdur” 

(7, s.53). Məsələn, türk dilində ərəb mənşəli sırr hacc, Avropa mənşəli gramer, komünist söz-

ləri türk dilində bir samitlə, Munhen – Münih, London – Londra coğrafi adlarının isə göstəril-
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diyi şəkildə işlənilməsi qəbul edilmişdir. 

Müəllifin fikri ilə tam razıyıq, çünki həqiqətən də söz daxili olduğu dilin bütün qrammatik 

qaydalarına uyğunlaşdırıldıqdan sonra dildə öz varlığını əks etdirə bilir. Əks təqdirdə həmin 

sözlər “ögey uşaq” kimi mühitə uyğunlaşmadığı üçün xalq onu uzun müddət işlətmir və hə-

min sözlər az zamanda ya unudulur, ya da dilin leksik fondundan tamamilə atılır.  

Vasitəli alınmada üç dil iştirak edir: bir dil o birindən söz alır, sonra isə üçüncü dil həmin 

sözü ikinci dildən götürür və beləliklə, ikinci dil özü ötürücüyə çevirilir. Məsələn, fransız dili 

“message” sözünü latın dilindən (lat. missus) alınmışdır. Türk dili isə fransız dilindəki “mes-

sage” sözünü “mesaj” formasında mənimsəmişdir. Vaxtilə Azərbaycan dilinə Avropa dillərin-

dən gələn sözlər rus dilinin vasitəçiliyi ilə keçmişdir. Vasitəli alınma zamanı söz fonetik tər-

kibi baxımından daha çox deformasiyaya məruz qalır. Belə ki, sözün ilkin variantı başqa bir 

dilə keçərkən istər-istəməz dəyişməyə məruz qalır, çünki M.Erginin qeyd etdiyi kimi “dilin 

qrammatik qanunlarına tabe edilməyən alınma söz yaşaya bilməz” (7, s.94). Üçüncü bir dilə 

keçərkən isə, demək olar ki, öz mənşəyindən tamamilə uzaqlaşır. Latın dilindəki – missus, 

fransız dilindəki message və türk dilindəki – mesaj kəliməsi kimi. Hətta vasitəli alınmalar za-

manı həm məna, həm də formaca tamamilə dəyişən sözlər də çoxdur. 

Təkrar – qayıdış, yaxud geriyə sözalma, hər hansı bir dilin milli sözləri başqa dillərə yayıl-

dıqdan, həmin dillərdə fonetik və semantik modifikasiya, yeniləşmə prosesi keçəndən sonra 

yad formada yenidən donor dilə qayıtmasına deyilir. Məsələn, böyük tarixi döyüş ənənələrinə 

malik türk xalqlarının dillərindən külli miqdarda sözlər Avropa dillərinə, rus dilinə keçmiş, 

orada formal strukturunu və daxili məzmununu dəyişdirərək, yenidən türk dillərinə qayıtmış-

dır: bölük-polk, orto-rota, tarsxanə/tərsanə-arsenal və s. 

Məsələ burasındadır ki, sözlərin dil tarixi və etimoloji baxımdan izahı zamanı təkrar-qayı-

dışlı sözlərin izahında böyük çətinliklərlə üzləşmək olur. Sözlərin dildən-dilə keçərək struktur 

cəhətdən dəyişikliyə uğraması sözün kökünün mənşə baxımından ortaya çıxarılmasında çətin-

lik törətməklə yanaşı, çox vaxt düzgün olmayan nəticələrə gəlinməsinə də səbəb olur. Lakin 

son zamanlar həmin sözlərdən bir qisminin Azərbaycan dilində qarşılığının tapılaraq dildə və-

təndaşlıq qazanması dildə sinonim cərgələrin yaranmasına, dilin sinonim sözlər baxımından 

zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu gün dilimizin lüğətlərindən də göründüyü kimi, ərəb-

fars, rus-Avropa və türk mənşəli sözlərlə yanaşı, dilin öz imkanları hesabına yaradılan sözlər 

də işlənməkdədir. Maraqlıdır ki, canlı danışıqda türk mənşəli sözlərin işlənmə tezliyi digər 

dillərdən alınmalardan yüksəkdir. Bu da zaman keçdikcə türk dilindən alınmaların bir qismi-

nin dildə ümumişləklik qazanması ilə bağlıdır. 

Azərbaycan ədəbi dilindəki alınma sözlərin aşağıdakı növləri mövcuddur: ümumişlək alın-

malar, beynəlmiləl sözlər, ekzotizmlər. Adi alınma sözlər Azərbaycan xalqının türk və digər 

xalqlarla insan fəaliyyətinin bütün sahələrində qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır. 

Bunlar ümumişlək səciyyəli sözlərdir. Bu növ alınmalar Azərbaycan dilinin leksik sisteminə 

tamam keçərək bu dilə xas olan qrammatik əlamətləri, lüğəvi mənanı əxz edərək müxtəlif dü-

şüncə üslublarında istifadə olunan, dilin fonetikasına müvafiq olaraq səslənən və hamı tərəfin-

dən başa düşülən sözlərdir. Türk dilindən dilimizə keçən bu tipli feillər həm dili sadələşdirir, 

həm də fikrin anlaşıqlı olmasını təmin edir: Belə feillərdən “izah etmək” yerinə “açıqlamaq”, 

“tədqiq etmək” yerinə “araşdırmaq”, “şərh etmək” yerinə “yorumlamaq”, “təhlil etmək” ye-

rinə “incələmək”, “təkzib etmək” yerinə “yalanlamaq” və s. Azərbaycan dilində artıq vətən-

daşlıq hüququ qazanıb. 

Ərəb-fars mənşəli sözlər də Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində semantik cəhətdən başa 

düşülən sözlərdir. Həmin sözlər milli mənşəli sözlərlə birlikdə ədəbi dildə intensiv işləkliyə 
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malikdir. Məsələn: oruc, təkrar, tərcümə, tərs, zərər, sifət, pərvaz, təklif və s. Fars mənşəli 

sözlərin xeyli hissəsi qədim və klassik qaynaqlarda işlənmişdir, çağdaş dövrdə onların mənası 

çoxları üçün aydın deyil. 

Beynəlmiləl alınmalar. Beynəlmiləl alınmalar dünya dillərinin əksəriyyətində fəaliyyət 

göstərir. Müasir Azərbaycan dilinin leksikasında əksər alınmalar beynəlmiləl xarakter daşıyır 

və insan fəaliyyətinin əsas sahələrini əhatə edir. Məsələn: mesaj, metrə, metod, metro, hepotit, 

depo, depozit, krem, kredit və s. 

Oğuz qrupu türk dillərinə beynəlmiləl alınmalar əsasən XIX yüzillikdən keçməyə başla-

mışdır. XX yüzilliyin əvvəllərindən müasir dövrə kimi belə alınmalar kəmiyyət etibarilə gedə-

rək çoxalmışdır. Bu da terminoloji leksikanın zənginləşməsi deməkdir (1, s.62). Azərbaycan 

dilinin terminologiyasında aşağıdakı dillərdən keçən beynəlmiləl alınmalar mühüm rol oyna-

yır: 

Yunan və latın mənşəli sözlər: akademik, dekan, aristokrat, atlas, kimya, gen, fauna, alü-

minium, alfa, beta, qamma, delta, flora, allergiya və s. 

İngilis mənşəli sözlər: şampun, film, dollar, rekord, park, klub, lider, neylon, voleybol, 

bar, kokteyl, forum, piknik, market, futbol, mitinq və s. 

İtalyan mənşəli sözlər: piano, opera, duet, libretto, bilet, billard, kazino, fabrik, şokolad, 

sıgorta, pianino və s.  

Alman dilinə məxsus sözlər: laborant, element, dosent, moment, rentgen və s.  

Sözlər başqa dillərdən iki üsulla alınır: şifahi və yazılı üsullarla. Şifahi üsulla sözalma da-

ha çox ikidillilik və çoxdillilik şəraitində, yaxud coğrafi cəhətdən çox yaxın ərazilərdə məs-

kunlaşan xalqların dillərindən alınır. Şifahi üsulla sözalma bir növ obyektiv amillərin təsiri al-

tında, daha çox kortəbii tərzdə reallaşır və buna görə də alınma daha tez və daha artıq assimil-

yasiya olunur, onun xarici qişasının dəqiq təsviri itir. Beləliklə, daha çox milliləşdirilmiş alın-

malar tarixən şifahi ünsiyyət nəticəsində, əksinə, assimilyasiya prosesinə azca məruz qalmış 

və ya heç adaptasiya olunmamış yad sözlər isə yazılı nitq vasitəsilə alınmış sözlərdir. Azər-

baycan dilindəki türkizmlər ədəbi dil – yazılı nitq vasitəsilə alınan sözlər elmi-texniki, icti-

mai-siyasi anlayışları bildirir. Danışıq dili vasitəsilə, yəni şifahi üsulla alınan sözlər isə əsasən 

məişət, həyat tərzi, təsərrüfat işləri ilə bağlıdır.  

Beləliklə, türk dilindən alınan sözlərlə dilimizdəki ərəb və fars sözləri türk sözləri ilə əvəz-

lənir, yəni dildə özləşmə prosesi daha da intensivləşir. Müasir türk dilindən Azərbaycan dilinə 

keçən sözlər, demək olar ki, yalnız publisistik üslub vasitəsilə işləklik qazanır. Bu məsələdə 

mətbuatın və telekommunikasiyanın rolu aparıcıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Müstəqillik illərində Azərbaycanla Türkiyə arasında siyasi, iqtisa-

di, elmi və mədəni əlaqələrin güclənməsi dilimizdə türk dili sözlərinin atrmasına da səbəb ol-

muşdur. Bu baxımdan Azərbaycan dilində türk dili leksikasının öyrənilməsi olduqca aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Türkiyə türkcəsi leksikasının Azərbaycan dili ilə əlaqələri, dillər 

arasındakı inteqrasiya prosesləri, yaxınlaşma tendensiyası və meyilləri ilk dəfə olaraq bu mə-

qalədə aydınlaşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən ali məktəblərin mü-

vafiq ixtisaslarında təhsil alan bakalavr, magistr, doktorant və elmi işçilər faydalana bilər. 
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Лингвистические основы производных слов 

(На основе турецких слов) 
 

Резюме 
 

Развитие языков отражает расширение отношений, отражение обновления в общест-

ве, постоянную борьбу с экстралингвистическими влияниями, интенсификацию словот-

ворчества и т. д. характеризуется проблемами. Одним из основных факторов, способ-

ствующих развитию и взаимному обогащению языков, является процесс получения 

лексических единиц и ряда элементов друг от друга, а также от разных систематичес-

ких языков. Давно известно, что язык не всегда остается прежним. В своем развитии он 

подвержен различным воздействиям. Проявления языковой экспозиции также разли-

чны. Одна из этих форм - слова других языков. 
 

A.F. Mammadova 

 

Linguistic bases of loanwords 

(На основе турецких слов) 
 

Summary 
 

The development of languages is characterized by the expansion of relations, the 

reflection of renewal in society, the constant struggle against extralinguistic influences, the 

intensification of word creation and so on. One of the main factors contributing to the 

development and mutual enrichment of languages is the process of obtaining lexical units and 

a number of elements from each other, as well as from different systematic languages of 

related languages. It has long been proved that language does not always remain the same. It 

is subject to various influences in its development. Manifestation forms of language exposure 

are also different. One of these forms is the words of other languages.  
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Charles John Huffam Dickens was an English writer and sosial critic. He created some of 

the most famous fictional characters in  the world and is known by many as the greatest writer 

of the Victorian era. İn his lifetime,his works enjoyed immense success and, by the 20th 

century, he had been regarded as a literary genius by critics and scholars. Today, his novels 

and shorts stories are still read widely. With the 1836 serial publication of the Pickwick 

Papers, Dickens’s literary popularity began. He became an international literary sensation 

within a few years, renowned for his humour, criticism and acute observation of character and 

culture. The serial publishing of narrative fiction, which became the prevalent Victorian mode 

for novel publication, was pioneered by his novels, most of them written in monthly or 

weekly instalments. İn his serial publications, Cliffhanger’s endings held readers in suspense. 

The instalment structure allowed Dickens to determine the reaction of his audience, and he 

frequently changed his plot and character creation based on such input. İn any artistic genre, 

his 1843 novella A Christmas Carol remains particularly popular and continues to inspire 

adaptations. 

Oliver Twist  was a novel by Charles Dickens. İt was first published in 1838. Oliver Twist 

was born in a workhouse and later turned nine-years old. The first is Mr.Sowerberry, the 

second is an old Jew, then he stays with Mr.Bronlwnlow and learns he has a half brother 

named Monks. He then works at a workhouse and flees to London where he meets many 

people  who are willing to give him shelter. The old Jew tauhht him to steal, and he did just 

that, and Mr.Brownlow, who took him in anyway, was the guy Oliver stole from, and the Jew 

wanted Oliver back, so he sent his friend Sikes to get him and he was found. He finally 

returns to Mr.Brownlow, but then travels with Mrs.Maylie and Rose somewhere else. And 

after all their challenges, Mr.Brownlow had adopted Oliver by the end. 

Oliver Twist’s story is really based on child labor and a great deal of childhood back in the 

1830s. Another major part of the plot was about offenders with children. A lot of the time, 

Oliver was homeless, and many people felt it was important to keep an eye on him because, at 

any moment, he might do something illegal. The novel’s very major theme was to never give 

up. Even though there may be tribulations and trials, one must go on with life. Oliver had 

been through a series of traumatic experiences, but he put up with it, and he was happy in the 

end. A lot of bad stuff turned intoba very good result. 

There’s a lot of humor and irony in Oliver Twist’s novel, so the tone is satirical. These 

two items and a few more that are mentioned in the book are included in the concept of 

satirical. Charles Dickens doesn’t really explain the setting or the environment very well 

without it beging important to that part of the plot. The book really determines how people 
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feel and how they behave. Word option comes alongside the imagery. For that time, the 

author doesn’t use very high-level terms. He uses confusing words often, but the word choice 

was very clear. He just doesn’t make too much use of figurative words. The phrases also 

differed in duration. They’d only be snippets occasionally, but they’d run on for most of the 

paragraph other times. 

İf anyone were to ask men whether or not they should read this novel. İ’d say it depends 

on what kind of books you enjoy. İf a book of historical fiction or old realistic fiction were to 

be liked. İ would certainly say so. For someone looking to learn about the role of a child in 

the mid -1800s, Oliver Twist will be a great read. İ will certainly say no if anyone liked 

fantasy or science fiction. İ like the fantasy types of books better, but I didn’t really enjoy 

reading them. At times, it was very interesting and humorous, but it could be very dull and 

confusing at times. I probably wouldn’t read this again at all, it just wasn’t my kind of novel. 

The actuality of the article. The analysis of Charles Dickens of Oliver Twist is 

considered to be scientifically relevant. 

The scientific novelty of the article. The article analyzes the work of Oliver Twist 

The practical significance of the article. The practical importance of the article is that it 

can be used by bachelor and master students who learn the related topics at university. 
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Çarlz Dikkens və əsərinin təhlili 
 

Xülasə 
 

Məqalə XIX əsrin məşhur ingilis yazıçılarından biri kimi tanınan Çarlz Dikkensin yaradı-

cılığına həsr olunub. Dickensin əldə etdiyi uğurların əsas səbəbi əsərlərində Viktoriya dövrün-

dəki aşağı sinfin açıq bir portretini təqdim etdiyi və sosial dəyişikliyə səbəb olduğu üçün oxu-

cuların hüsn-rəğbətini qazanmasıdır. Məqalədə də məhz həmin dövrdə yaşayan insanların so-

sial-psixoloji vəziyyətinin ədəbui təhlili verilir. 
     

                                                   А.С. Ахмедова 
 

Чарльз Диккенс и анализ произведений 
 

Резюме 
 

Статья посвящена творчеству Чарльза Диккенса, одного из самых известных англ-

ийских писателей XIX века. Основная причина успеха Диккенса заключается в том, что 
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его работы завоевали симпатию читателей, поскольку они представляют собой яркий 

портрет низшего класса викторианской эпохи и вызывают социальные изменения. В 

статье также представлен литературный анализ социально-психологического положе-

ния людей, живущих в этот период. 
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Azərbaycan Respublikası dünyanın qədim dövlətçilik ənənələrinə sahib ölkələri sırasında-

dır. Azərbaycan tarixinin XIX-XX əsr dövrləri isə özünün həm mədəni- elmi, həm də iqtisadi-

siyasi tarixində xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir mərhələsidir. Dövrün əhəmiyyət kəsb edən hadi-

sələrindən biri də XIX əsrdə biz Azərbaycanda orta əsrlərdən gələn yazı mədəniyyətinin nəzə-

rə çarpacaq dərəcədə inkişafının şahidi oluruq. Lakin mətbuat sahəsində durğunluq əsrin ikin-

ci yarısına qədər davam etmiş, milli mətbuatımızı yarada bilməmişdik. Bu dövrə qədər isə 

Azərbaycanla əlaqəli mətnlər xarici mətbəələrdə dərc edilmişdir. 

XIX əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan xalqının həyatında demək olar ki, hər bir 

sahədə milli-mənəvi oyanış baş verməkdə idi. Şimali Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı, 

eləcədə kapitalist münasibətlərin meydana gəlməsi ölkənin mədəni inkişafı üçün də töhfələri-

ni vermişdi. Bu zaman, öndə gələn ziyalılarımızın əsas məramlarından biri çarizmin müstəm-

ləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə, ilk öncə isə xalqda milli mənlik şüurunu formalaşdırmaq-

dan ibarət olmuşdur. Bu dövrdə fəaliyyət göstərmiş maarifçilərimizdən A.A.Bakıxanov, Q.Za-

kir, İ. Qutqaşınlı, M.F. Axundov, H. Zərdabi, M.Ş. Vazeh və başqaları yaxşı başa düşürdülər 

ki, xalqda milli özünüdərk və milli şüurun formalaşmasındakı ilk addım xalqın maarif və sa-

vada yiyələnməsi idi. Bu yolda isə milli mətbuatımızın əsasının qoyulması və onun xidmətləri 

danılmazıdr. Və bu bir faktdır ki, milli mətbuatımızın təşəkkülü, ictimai- milli şüurumuzun in-

kişaf tarixi ilə eyni dövrə təsadüf edir. Çünki bu prosesin inkişaf verici qüvvəsi milli mətbuat-

dır (2). 

Azərbaycanın böyük təbiətşünas alimi, eyni zamanda görkəmli jurnalisti olan Həsən bəy 

Zərdabinin imzası altında 1875-ci ilin iyulun 22-də Bakıda nəşr olunan “Əkinçi” qəzeti ilə 

təkcə Azərbaycanda milli mətbuatın əsası qoyulmamış, müsəlman şərqində ilk milli mətbuat 

Şimali Azərbaycanda yaranmışdı. Qəzet Azərbaycanda feodal quruluşunun eybəcərliklərinə, 

onun doğurduğu iqtisadi, ictimai, mədəni tənəzzülə qarşı geniş mübarizə cəbhəsi açdı (7). 

“Əkinçi” ətrafında dövrün bir çox görkəmli ziyalıları cəmləşsə də, qəzetin əsas təşkilatçı və 

istiqamətverici qüvvəsi Həsən bəy Zərdabi idi. H. Zərdabi qəzetdə nəşr etdiyi baş məqalələ-

rində - maarifçilik, təbiət elmləri, ana dilində təhsil eyni zamanda dərs kitablarının yaradılma-

sı, kənd təsərrüfatı, dini xurafat kimi məsələlərə toxunur, ölkədəki məmur özbaşınalığını tən-

qid edirdi. O, mətbuatın insanlar üzərindəki həm tərbiyəvi rolunu, həmdə siyasi təsirini yaxşı 
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anlayır, Azərbaycanda mətbuat işinin inkişaf etdirilməsinə çalışırdı. 

H. Zərdabinin banisi olduğu “Əkinçi” qəzeti yeni-yeni mütərəqqi addımlar ataraq, Azər-

baycanda ictimai-mədəni fikrin inkişafına yol açmaqla, xalqın inkişafında və tərəqqisində 

əhəmiyyətli dərəcədə rol oynamışdır. Bu yolda Həsən bəy tək irəliləməmiş, qəzetin fəal əmək-

daşları olan M. F. Axundov, Məmmədtağı Əlizadə Şirvani, N. Vəzirov və başqaları bütün im-

kanlardan istifadə edərək təhsilə dair məsələlərin həllinə çalışır, yeni qiraətxanalar açırdılar. 

“Əkinçi” səhifələrində dərs proqramı və dərsliklərin yenidən tərtibi məsələlərini qaldıraraq, 

orada dünyəvi elmlərin əsas yer tutmasını vacib sayırdılar (3). Bu dövr qeyd etdiyimiz kimi 

həm də milli oyanış və azərbaycançılığın inkişafı kimi səciyyələnir, dövrü mətbuat yetəri qə-

dər bu inkişafa öz töhfəsini verməyə çalışırdı. “Əkinçi” qəzeti maarifçi ziyalılarımız üçün bir 

növ tribuna rolunu oynayır, qəzetin səhifələrində qoyulan mövzular xalqın gözünü açmasına, 

dünya görüşünün formalaşmasına kömək edirdi. XIX əsrin 70-ci illərinin sonunda qadın mə-

sələləri və qadın problemlərinin işıqlandırılmasında və onların hüquqlarının müdafiəçisi kimi 

çıxış edən “Əkinçi” qəzeti mütəmadi olaraq qadınlarımızın problemlərindən də bəhs edirdi. 

Bünövrəsi “Əkinçi” dən qoyulan qadın problemlərinin mətbuat vasitəsilə islahına çalışılması 

XX əsrin əvvəllərində də yenidən və qətiyyətlə gündəmə gətirilmişdi (8). 

Milli mətbuatımız bütün çətinliklərə baxmayaraq dövrün reallıqlarını, acı gerçəkliklərini 

dolğun şəkildə əks etdirməyə çalışırdı. İki həftədə bir dəfə çap olunan qəzetin səhifələrində ən 

önəmli məsələlərə dair yazılar - hansı ki, mədəni gerilik, cəhalət və mövhumat tənqid edilir, 

yenilik, tərəqqi, maarif həmçinin mədəni inkişafın geniş şəkildə təbliği aparılırdı. O, “Əkin-

çi”də bilik, maarif və mədəniyyəti təbliğ edərək bunlara sahib olmağın zəruriliyinin dönə-dö-

nə vurğulayaraq yazırdı: “Bizim ilə zindəgənlıq cəngi edən millətlər elm təhsil edirlər. Ona bi-

naən gərək biz də elm təhsil edək ki, onlara zindəgənlıq cəngində qalib olmasaq da, onların 

bərabərində dayanıb duraq, yoxsa dövlət və xoş güzəranlıq onların əlinə keçəcəkdir və biz 

mirür ilə zindəgənlıq cəngində məğlub olub tələf olacağıq” (5). H. Zərdabinin və “Əkinçi” qə-

zetinin ən böyük xidmətlərindən biri də xalqın içərisində dil və din birliyi ideyasını irəli sür-

məklə xalqı əsarətdən qurtarmağa israrla addımlar atması olmuşdur. O eyni zamanda türk 

xalqları arasındakı mənəvi yaxınlığı təmin etməyi unutmamış, türk dillərinin birləşməsinin 

vacibliyi fikrini önə çəkmişdir. Beləliklə, dil birliyinin yaranıb-inkişaf etməsinə yardımçı 

olan, eyni zamanda doğma dildə nəşr olunan bu qəzetin gördüyü işlər əks-səda doğurmuş, to-

xunduğu məsələlərin əhəmiyyətinə görə böyük nüfuz qazanmışdı. “Əkinçi”nin ünü Londana, 

Nyu-Yorka qədər gedib çıxmışdı.             

Əsası “Əkinçidə” qoyulan və milli oyanışa gətirib çıxaran dil və din birliyinin yaradılması, 

ana dilində təhsil verən məktəblərin açılmasına mənəvi dəstəyin verilməsi və ən əsası “ittifaqı 

millət”- milli birlik fikrinin ortaya atılması (6) məhz 2 illik (1875-1877) bir zaman kəsiyində 

baş verdi. Təəssüflər olsun ki, H.Zərdabi və onun yoldaşlarının qəzetdəki gərgin əməyi, xalqı 

maarifləndirmək istəyi çar senzorlarının və erməni siyasətçilərinin nəzərindən yan keçmə-

mişdi. Öz məqsəd və amalını milli oyanış istiqaməti üzərində götürən “Əkinçi” qəzeti 1877-ci 

ildə bağlandı. Lakin ilk milli mətbuatımız fəaliyyət göstərdiyi qısa zaman kəsiyində yetəri qə-

dər işini görmüş, onun bəhrəsi isə çox keçmədən özünü büruzə verməyə başlamışdı. Bunu ay-

dın şəkildə “Əkinçidən” sonra fəaliyyət göstərmiş mətbu orqanlarının işində görmək olurdu. 

Belə ki, XIX əsrin sonuncu onilliyində Şimali Azərbaycanın ziyalıları tərəfindən də “Azər-

baycan”, “azərbaycanlı”, “Azərbaycan milləti”, “Azərbaycan türkü” və “Azərbaycan – türk 

dili” anlamları qəti və aydın surətdə gündəmə çıxarılmışdır” (6). 

Görkəmli tarixçi alim, professor S. Əliyarlı haqlı olaraq yazırdı ki, milli hərəkatımızın 

Əkinçi dövründə böyük işlər görülmüş, “Türk milləti” anlayışı gündəmə gətirilmişdi. Bunlar-
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dan savayı “Əkinçidə” nəşr edilən maarif- təhsil tipli yazılar, dərs proqramları, yeni tipli mək-

təb layihələrinin yaradılması kimi məsələlərin irəli sürülməsi, azərbaycanlıların milli birlik 

yolunda uğurla addımlamalarının bariz nümunəsi olmuşdur. Şimali Azərbaycanda milli mət-

buatın əsasını qoyan və cəmi 56 sayı işıq üzü görən “Əkinçi” qəzetimiz nəinki Azərbaycanda, 

Rusiya müsəlmanlarının da həyatında böyük iz qoymuşdur. Ən əsas tarix isə odur ki, Azər-

baycan milli azadlıq hərəkatı tarixi öz başlanğıcını məhz “Əkinçidən” götürür. 1875-ci ildən 

1904-cü ili əhatə edərək, müvafiq şəkildə “Əkinçi” dövrü adlandırılmış, hərəkatın ideya cü-

cərtiləri meydana gələrək, onun ideoloji prinsip və nəzəri əsasları hazırlanıb, irəli sürülmüş-

dür. Bu dövrdən etibarən milli oyanış baş vermişdir (6). 

“Əkinçi” qəzeti özündən sonrakı mətbuat orqanları üçün bir məktəb, önü açılmış uğurlu 

bir yol idi artıq. Ondan sonra nəşr edilən milli mətbuat orqanları da, xalqın tərəqqisi və milli 

mənlik şüurunun formalaşması naminə mühüm işlər görməyə başladılar. Belə milli nəşrləri-

mizdən biri də Tiflisdə Səid Ünsizadə redaktorluğu ilə nəşr edilən “Ziya” qəzeti oldu. 1879-cu 

ildə nəşr edilən qəzet az sonra öz fəaliyyətini “Ziyayi-Qafqaziyyə”adı altında davam etdirmiş-

dir. “Əkinçidə” olduğu kimi burada da əsasən cəmiyyətin ziyalı, maarifpərvər üzvləri toplan-

mışdı. H. Zərdabi, S.Ə. Şirvani, C. Ünsizadə, N. Vəzirov, M. Şahtaxtlı və başqaları qəzet səhi-

fələrində fəal şəkildə çıxış edərək, “Əkinçi” ənənələri ətrafında sıx birləşmiş, bu ənənələri, 

onun əsas bildiyi məsələlərin təbliğini davam etdirməyə çalışırdılar. 

“Ziya”da nəşr edilən məqalələrdə dünyada baş verən mühüm hadisələrdən də bəhs edilirdi 

ki, bu proses qəzetin xarici ölkələrə aid 2 şöbəsində həyata keçirilirdi. Bu mətbuat orqanımız-

da da elm, maarif, mədəniyyəti, xalqı tərəqqiyə, oyanışa səsləyən yazılar, felyetonlar nəşr 

edilməklə yanaşı, dini xurafatı, cahilliyi pisləyən yazıları da görmək olardı. Qəzetin redaktoru 

S. Ünsizadə ictimai fəaliyyəti dövründə, həyatın hər bir sahəsində baş verən yenilikləri müm-

kün qədər xalq arasında yaymağa çalışırdı. Hələ 1875-ci ildə Şamaxıda olan zaman dövrün tə-

ləblərinə cavab verən mütərəqqi bir məktəb açmış, bu zamanda məktəbdə ana dili və rus dili 

dərsləri, coğrafiya, hesab fənləri ilə yanaşı, dini elmlərin tədrisi də aparılmışdır. Ünsizadənin 

1882-ci ildə burada nəşr etdirdiyi “Məktəblərimiz və mədrəsələrimiz barəsində bir neçə söz” 

məqaləsində bu dövrə uyğun dərs proqramları və dərsliklərin yazılması, savadlı kadrlar hazır-

lanması, yeni məktəblər şəbəkəsinin açılması kimi zəruri məsələlər önə çəkilmişdi. Burdan 

görünür ki, “Əkinçi” kimi, “Ziya” qəzeti də milli azadlıq hərəkatı zamanı özünün öhdəsinə 

düşən ictimai-milli vəzifəni yetəri qədər yerinə yetirməyə çalışmışdır. Qəzetin nəşri 1884-cü 

ildə nəşr üçün maddi-vəsaitin olmaması səbəbində dayandırılmışdır. 

Əsrin sonuna yaxın milli birlik ideyalarını cəmiyyətdə təbliğ edən mətbu orqanlarımızdan 

biri də nəşrinə 1883-cü ilin yanvarında başlanılan və naşiri Cəlal Ünsizadə olan “Kəşkül” jur-

nalı  idi. Tiflisdə çap olunmağa başlayan jurnalın 11 sayı dərc edildikdən sonra, 1884-cü ilin 

mart ayından qəzet kimi fəaliyyətini davam etdirdi. Burada ədəbiyyata, incəsənətə, elm və 

mədəniyyətə dair məqalələr, həmçinin Avropa ədəbiyyatından tərcümələr dərc edilirdi. Qəzet 

öz səhifələrində dünya ədəbiyyatına geniş yer ayırmaqla bir növ, azərbaycanlıların dünyaya 

inteqrasiya olunmasına, Qərbin həm elmindən, həm də ictimai-bədii sərvətindən bəhrələnmə-

yə səsləyirdi. “Kəşkül” qəzeti redaksiyasında nəşr edilən məqalələrə nəzər yetirdikdə buradakı 

yazılarda onun siyasi məsələlərə xüsusi önəm verdiyini müşahidə edirik. Belə ki, Azərbaycan 

mətbuat tarixində ilk dəfə məhz “Kəşkül” qəzetində “millət” məfhumu aydınlaşdırılmışdır. 

Artıq 19-cu əsrin 80-ci illərindən xalqın milli mənliyini dərk etmə cəhdlərini görə bilirik. 

Bu işin inkişafına mətbuatda qaldırılan problemlərin təsiri heç şübhəsiz danılmaz bir əsasdır. 

“Kəşkül” qəzeti də bu amalda öhdəsinə düşəni yetərincə etməyə çalışmış, onun 1890-cı ildə 

dərc edilən bir nömrəsində ilk dəfə olaraq “Azərbaycan milləti” ifadəsi işlədilmişdir. Be-
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ləliklə, “Kəşkülü” həm siyasi həm də ədəbi jurnal-qəzet adlandırmaq olardı. 

Qeyd edildiyi kimi, özündən əvvəlki nəşr edilən dövrü mətbuat ənənələrini davam etdirən 

”Kəşkül” qəzeti bu səbəbdən çar senzurası diqqətindən kənarda qala bilməzdi. Burada nəşr 

edilən sosial-siyasi tipli yazılan bir qismi rus dilindəki mərkəzi nəşrlərdən, yaxud da yayılma-

sı işinə icazə verilməyən xarici mətbuat orqanlarından götürülürdü. Bir müddət sonra isə bu 

prosesə də icazə verilməmişdir. Çar orqanları bu cür yazıların Qafqazdakı müsəlmanlar ara-

sında yayılmasını təhlükəli hesab edirdi. 

Ziyalılarımızın “Əkinçi”, “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül” kimi qəzetlərdə böyük önəm da-

şıyan yazıları ilə çıxış etməsi, həmçinin, özlərinin ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti ilə mət-

buatın verdiyi əlverişli vəziyyətin birgə yoğrularaq əldə edildiyi nəticəsi, Azərbaycan xalqının 

milli şüurunun formalaşması demək idi. Və milli mətbuatımızın yaratdığı bu əlverişli şərait, 

maarifçiliyimizdə də yeni düşüncələrin yaranmasına gətirib çıxarmışdı. Milli azadlıq hərəkatı 

dönəmi baş verən bu təkamül və milli-siyasi yetkinlik mərhələləri, mətbuatın eyni zamanda 

ictimai-bədii fikrin əsl vətənpərvərlik nümunəsi ilə çoxillik gərgin fəaliyyəti sayəsində uğurla 

başa çatdı (4). “Kəşkül” bu dövrdə azərbaycançılıq ideyasının oyanmasında bilavasitə iştirak 

etdi, millət və din məfhumlarının fərqli anlamlar olmasını xalqa çatdırmağa çalışdı. C. Ünsi-

zadə təkcə qəzet deyil, kitab nəşri üçün də senzordan razılıq ala bilmiş, beləliklə 1889-cu ildə 

“Kəşkül” mətbəəsi fəaliyyətə başlamışdır. Burada nəşr edilən kitabların da əsas ideya- istiqa-

məti elm, təhsil və din məsələlərini əhatə edən kitablar olmuşdur. Həmçinin, məktəblər üçün 

dərsliklər və bədii əsərlər mütəmadi şəkildə dərc edilirdi. Azərbaycan milli azadlıq hərəkatına 

öz töhfələrini verən “Kəşkül” qəzetindən savayı, onun mətbəəsi də Azərbaycanda mətbəə işi-

nin inkişafına təkan vermişdir. 

XIX əsrin sonlarından etibarən ana dilində milli mətbuat orqanlarımızın nəşr edilməsinə 

artıq icazə verilmirdi. Bu, Rusiya hakimiyyətinin Azərbaycanda apardığı müstəmləkəçi, eyni 

zamanda ruslaşdırma siyasətinin bariz nümunəsi idi. Lakin çar hakimiyyətinin bu siyasətinə 

qarşı azərbaycanlı ziyalılarımızın mübarizəsi heç vaxt sönməmiş, ana dilli mətbuat ənənələri-

nin davam etdirilməsinə hər vəchlə çalışmışlar. Çünki ictimai-siyasi ideyalar və milli oyanışda 

ana dilli mətbuatın əhəmiyyətini çox yaxşı anlayırdılar. “Kəşkül” bağlandıqdan iki ay sonra, 

yəni 1891-ci ilin dekabrında Ünsizadə qardaşlarından Kamal bəy “Azərbaycan” adında qəzet 

nəşrinə icazə istəsə də, çar orqanları buna imkan vermədilər[1]. “Azərbayan” qəzetindən son-

ra, ziyalılarımızın daha iki - ana dilli və rus dilli qəzetin açılması uğrunda mübarizəsinə bax-

mayaraq bu iş də uğursuzluğa düçar olmuşdu. XX əsrin əvvəllərinə qədər ana dilli mətbuat 

orqanımız fəaliyyət göstərməsə də elm və siyasi xadimlərimiz ölkə ərazisində çap edilən digər 

mətbuat orqanlarının səhifələrində çıxış etməyə davam etmişlər. Yalnız 1903-cü ildə “Şərqi-

Rus” qəzeti bu idealların gerçəkliyə çevrilməsinə yardımçı oldu. Beləliklə, əsrin əvvəllərindən 

etibarən Azərbaycan xalqı özünün milli azadlıq hərəkatının inkişafına təkan verən ana dilli 

mətbuatına qovuşmuş oldu. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə XIX əsrin sonunda Azərbaycanın ictimai-sosial, eyni za-

manda siyasi həyatında milli mətbuatımızın oynadığı rol, verdiyi mühüm töhfələrdən, həm-

çinin Azərbaycan xalqının milli oyanışındakı əhəmiyyətindən bəhs edilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzunun adı bir sıra məqalələrdə yaxud tədqiqat işlərində keç-

sə də, geniş şəkildə bəhs edilən dövrdə Azərbaycan xalqının milli oyanışına töhfələri məqalə-

də geniş şəkildə öyrənilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə yazılan zaman müqayisəli və analitik 

metodlardan istifadə edilmişdir. Eyni zamanda burada Azərbaycan tarixinin XIX əsrin 70-80- 

ci illər mətbuat tarixi araşdırılmış, məqalədən elmi mənbə kimi  istifadə etmək mümkündür. 
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Вклад нашей национальной прессы в национальное  

пробуждение азербайджанского народа в конце XIX века 
 

Резюме 
 

Период становления общественно-политической и национальной литературной мыс-

ли в Азербайджане приходится на конец XIX века. Кроме того, начало борьбы за прос-

вещение и национальную печать в нашей стране, становление национально-освободи-

тельного движения - одна из характерных черт этого периода. Таким образом, пресса, 

способствующая развитию наций и национального самосознания, проделала большую 

работу для прогресса азербайджанского народа и пробуждения национального самосоз-

нания. В статье исследуются роль и значение прессы в общественной и политической 

жизни Северного Азербайджана в этот период, а также обсуждаются взаимоотношения 

между азербайджанским национально-освободительным движением и нашей нацио-

нальной прессой. 

 

N.E. Nazarova 

 

Contributions of our national press to the national awakening  

of the Azerbaijani people at the end of the XIX century 
 

Summary 
 

The period of formation of socio-political and national literary thought in Azerbaijan 

coincides with the end of the XIX century. Also, the beginning of the struggle for 

enlightenment and the national press in our country, the establishment of the national 
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liberation movement is one of the characteristic features of this period. Thus, the press, which 

contributes to the development of nations and national self-consciousness, has done great 

work for the progress of the Azerbaijani people and the awakening of national consciousness. 

The article examines the role and importance of the press in the social and political life of 

Northern Azerbaijan during this period, and discusses the relationship between the 

Azerbaijani national liberation movement and our national press. 
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 Novruz ritual kompleksi zaman-məkan sistemi (mərasimi xronotop) baxımından köhnə 

illə təzə ilin qovuşma rejimini əhatə edir. Köhnə il axır çərşənbələr deyilən dörd çərşənbə ilə 

qurtarır, axır çərşənbə gecəsində il tamamlanır və bir neçə gündən sonra isə yeni ilin ilk günü 

gəlir. Beləliklə, Novruz bayramı ili iki zamana ayırır: yeni ilin ilk günündən başlanaraq axır 

çərşənbə gecəsinə qədər davam edən kosmik zaman, axır çərşənbə ilə yeni ilin ilk günü ara-

sındakı bir neçə günlük xaotik zaman. Bayram, əslində, bir neçə gündür. Bu zaman kəsiyində 

xaosdan yeni zaman yaranır və bir neçə gün ərzində xaotik bayram yeni ilin ilk günündə kos-

mik bayrama akkumulyasiya olunur.  

Novruz bayramının əsas ritual-mifoloji atributları su, od, torpaq, külək, ağac kimi stixiya-

ları əhatə edir. Bu stixiyalar kosmosun xaosdan doğuluşunun ilkin materialı kimi çıxış edir.  

Bu bayram düşüncə sistemi kimi milli şüur forması və etnokulturoloji davranış formulu-

dur. Bu da ona etnokultural, multikultural və interkultural aspektlərdə yanaşmanı tələb edir.  

Novruz eyni zamanda milli düşüncə formalarından biridir. Azərbaycan xalqının tarixi-mə-

dəni dəyərləri bu bayramla simvollaşaraq, etnosun dünyaya baxış modeli halına gəlmişdir. 

Novruz bayramının etnokulturoloji sistemdə yeri, funksiyası, strukturu və semantikası mə-

sələlərinin sistem halında öyrənilməsi ona ilk növbədə mövcud etnokulturoloji baxışlar müs-

təvisində yanaşmağı tələb edir. Belə ki, Novruz bayramı haqqında indiyə qədər çoxlu fikirlər 

deyilmiş, tədqiqatlar aparılmışdır. Həmin tədqiqatlarda bu bayram kompleksinin etnokulturo-

loji semantikası haqqında da qiymətli fikirlər vardır. Onları nəzərə almadan, Azərbaycan hu-

manitar düşüncəsinin Novruz bayramı haqqında mövcud etnokulturoloji baxışlarını öyrənib 

ümumləşdirmədən bu mərasim kompleksinin ritual-mifoloji əsasları və etnokulturoloji seman-

tikası haqqında əhatəli, sistemli fikir söyləmək olmaz. Başqa sözlə, biz ilk növbədə Novruz 

bayramının etnokulturoloji mahiyyəti haqqında Azərbaycan folklorşünalıq elminin bizim təd-

qiqatımıza qədər gəlib çıxdığı nöqtəni və bu nöqtəyə gətirən yolu öyrənməli və daha sonra bu 

nöqtədən başlamaqla irəliyə doğru getməliyik.  

Qeyd edək ki, novruzşünas alim S. Qasımova bu bayram haqqında son monoqrafik tədqi-

qatlardan olan “Azərbaycanda Novruz ənənə və inancları” adlı əsərində Novruz bayramının 

etnokulturoloji sistemdəki yerinı iki konsept – milli-mənəvi ənənə və milli dövlətçilik ənənəsi 

baxımından yanaşıb (4, s. 11-48). 

Biz müəllifin bu yanaşmasını tam doğru hesab edirik. Belə ki, Novruz bayramı ilk növbə-
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də ənənədir. Bu ənənə milli-mənəvi ənənədir, yəni milli ənənə sistemi olaraq xalqın bütün 

mənəvi dəyərlər sistemini özündə inikas edir. Digər tərfdən, Novruz bayramı xalqımızın milli 

dövlətçilik ənənələri ilə sıx bağlıdır. Onun tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, Novruz bayramı 

öz tarixinin bütün zaman kəsimlərində Azərbaycan xalqının milli dövlətçilik ənənələri ilə sıx 

şəkildə bağlıdır.   

Əlbəttə, məsələyə etnokulturoloji semantika baxımından yanaşma ilk növbədə “ənənə” an-

layışının özünə nəzər salmağı tələb edir. Dilimizdəki “ənənə” sözü ərəb dilindən alınmadır, 

Türkiyə türkcəsində bu söz “gələnək” kimi lşlədilir və ona “Türkcə sözlük”də belə bir izah 

verilir: “Bir cəmiyyətdə, icmada qədimlərdən qaldığı üçün hörmət edilib, nəsildən-nəslə ötü-

rülən, icbari gücü olan mədəni qalıntılar, adətlər, vərdişlər, bilgi, törə və davranışlar, ənənə” 

(8, s. 741). 

Burada bizim diqqətimizi ilk növbədə “ənənə” sözünün Türkiyə türkcəsində “gələnək” ki-

mi işlədilməsidir. “Gələnək” – gəlmək sözündəndir və bizcə “ənənə” sözünün mahiyyətini 

dolğun şəkildə ifadə edir. Gələnək, yəni əskilərdən, qədimlərdən gələn adət, ənənə.  

“Gələnək” sözünə yuxarıda verilən izahda onun cəmiyyətdə “icbari gücü” malik olmasının 

göstərilməsi diqqəti cəlb edir. Bu, doğrudan da, belədir: “ənənə” anlayışına daxil olan adətlər, 

dədə-baba qayda-qanunları, törələr cəmiyyət şüuru üzərində icbari gücə, yəni məcburedici tə-

sirə malikdir. Ənənəvi düşüncə ilə yaşayan cəmiyyətlərdə cəmiyyətin hər bir üzvü çalışır ki, 

ənənələrdən qırağa çıxmasın, onların çərçivəsində yaşasın. Elə indinin özündə də hər hansı bir 

adət-ənənəyə riayət edilmək istənilməyəndə şüurumuzda dərhal “Bəs bu hərəkətimizə el-oba, 

qohum-qardaş nə deyər?” sualı yaranır. Yəni ənənələrə sıx bağlı olan insanlar ənənədən kəna-

ra çıxmağa, ondan sapınmağa qorxur, çəkinirlər. Və bu qorxunun, çəkingənliyin tarixi-mədəni 

səbəbləri var. 

Ənənə cəmiyyətin yazılmamış qanunlarıdır. Bir cəmiyyət məhz ona məxsus olan qanunlar 

əsasında özünü cəmiyyət kimi təşkil edə, qoruya, yaşada bilir. Ənənənin dağılması cəmiyyətin 

dağılması, yox olması deməkdir. Demək, ənənələr cəmiyyəti təşkil edən, birləşdirən, onu da-

ğılmağa, yox olmağa, aradan getməyə qoymayan etnik davranış formullarıdır. Ona görə də cə-

miyyətin böyükləri – ağsaqqlar, ağbirçəklər, dədə-babalar, başçılar, başbilənlər daim ənənənin 

qorunmasına çalışır, ona qarşı gedənlərə pis baxırlar. Əski cəmiyyətlərdə toplumun yaşam 

ənənələrini pozan insanlar mənsub olduqları cəmiyyətdən qovulurdular. Kollektivdən qovul-

maq – təklənmək, özbaşına qalmaq deməkdir. Hər bir fərd kollektiv daxilində olanda kollek-

tivin malik olduğu gücə də sahib olur. Cəmiyyətdən qovulan fərd bu kollektiv gücdən, kollek-

tiv müdafiədən məhrum olur. Ona görə də ənənənin cəmiyyət üzvləri üzərində icbari gücü 

vardır. Cəmiyyət fərdi ənənədən irəli gələn qanunlara riayət etməyə məcbur edir: əks halda 

fərdi öz sıralarından qovur. Buna ən bariz nümunə “Kitabi-Dədə Qorqudun” birinci boyunda 

Oğuz elinin başçısı Bayındır xanın Dirsə xana olan təhqiramiz münasibətidir.  

Eposun “Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını bəyan edər, xanım hey...” adlı ilk boyunda de-

yilir ki, Bayındır xan ildə bir dəfə toy edib, Oğuz bəylərini qonaq edərdi. O, adətə uyğun ola-

raq yenə də həmin qonaqlığı təşkil edir. Qonaqlar müxtəlif rəngli üç çadırda qəbul edilirlər: 

oğlu olanlar – ağ çadıra, qızı olanlar – qırmızı çadıra, oğlu-qızı olmayanlar – qara çadıra yer-

ləşdirilir. Oğuzun adlı-sanlı bəylərindən olan Dirsə xan da qonaqlığa gəlir. Onu qara çadıra 

aparırlar. Bu, Dirsə xana çox pis təsir edir. Səbəbini soruşur. Ona belə cavab verirlər: “Xanım, 

bu gün Bayındır xandan buyruq şöylədir kim, oğlı-qızı olmıyanı tənri-təala qarğayıbdır, biz 

dəxi qarğarız, – demişdir” (3, s. 34). 

Göründüyü kimi, Oğuz cəmiyyətində belə hesab edilir ki, kimin oğlu-qızı yoxdursa, de-

mək, onu Tanrı qarğayıbdır. Tanrı isə insana boş yerdən qarğış etməz. Demək, Dirsə xanın cə-
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miyyət qarşısında günaha batmışdır ki, Tanrı ona qəzəblənərək qarğamış və övladdan məhrum 

etmişdir.  

Burada diqqəti cəlb edən oğuzların üçrəngli çadır adətinin onların şüuru üzərində hakim 

olmasıdır. Dirsə xan məşhur Oğuz bəylərindən olsa da, Bayındır xan onun inciyə biləcəyindən 

çəkinmir. O, Dirsə xanın övladsız olduğunu bilir, lakin Oğuz ənənəsi onun üçün hər şeydən 

üstündür. Ona görə də qəti əmr verir: “Kimün ki oğlı-qızı yoq, qara otağa qondurın, qara keçə 

altına döşən, qara qoyun yəxnisindən öginə gətürin. Yersə, yesün, yeməzsə, tursun-gütsün” 

(3, s. 34). 

Buradan görünür ki, Bayındır xan üçün əsas olan Dirsə xanın inciyə biləcəyi deyil, Oğuz 

törəsinin (ənənəsinin) qorunmasıdır. Lakin burada bir incə məqam da var və həmin məqam 

Bayındır xanın inamlı davranışının alt qatları ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, Dirsə xan 

qara otağa aparılmasının səbəbini biləndən sonra Bayındır xandan incimir: başa düşür ki, Ba-

yındır xan Oğuz elinin başçısı kimi cəmiyyətin qanunlarının keşiyində durmalıdır və o, öz və-

zifəsini layiqincə icra edib. Dirsə xanın sözləri bunun sübutudur: “Qalqubanı, yigitlərüm, yer-

ünüzdən uru turun! Bu qara eyib ya bəndəndür, ya xatundandır” – dedi” (3, s. 34). 

Bər Dirsə xan Bayındır xandan niyə incimir? Burada məntiq çox sadədir. Bayındır xan 

Oğuz qanunlarına riayət edib. Həmin qanuna görə, oğlu-qızı olmayan adam Tanrının qarğışı-

na gəlib. Dirsə başa düşür ki, o, Tanrını qəzəbləndirəcək hərəkətlərə yol verib. Arvadı ona ba-

şa salır ki, Tanrını sevindirəcək, onun rəğbətinə səbəb olacaq işlər görsə, övladı ola bilər. Dir-

sə xan acları doyuzdurur, yetimlərə, maddi çətinlikdə olanlara, ac-yalavaclara yardım edir və 

Tanrı da bunun əvəzində ona bir oğul övladı (Buğac) verir. 

Burada diqqəti cəlb edən ən mühüm məqamlardan biri ənənənin cəmiyyətin müqəddəs 

dünyası ilə bağlılığıdır. Boydan məlum olur ki, üçrəngli çadırda qonaqlıq ənənəsi bilavasitə 

Tanrı ilə əlaqəlidir. Bayındır xanın, sadəcə, Tanrının iradəsini həyata keçirir: Tanrının alqışla-

yaraq oğul-qız verdiyi bəyləri ağ və qırmızı otaqlara, qarğayaraq övladdan məhrum etdiyi 

bəyləri qara otağa yerləşdirir. Bu, o deməkdir ki, ənənəvi düşüncə ilə yaşayan bütün cəmiy-

yətlərdə adət, ənənə, qayda-qanun və sairənin hamısı müqəddəslər dünyası, göylər aləmi ilə 

bağlıdır. Bu deyilən eyni dərəcədə Novruz bayramına da aiddir. Novruzun tarixinə nəzər sal-

dıqda görürük ki, həmin bayramı icra edən insanlar heç vaxt inancsız olmayıblar: daim tanrıya, 

Allaha, müqəddəs sayılan varlıq və dəyərlərə bağlı olublar. Novruzun bütün mahiyyətini süs-

ləndirən fövqəlhumanizm, insan sevgisi Tanrıdan, Allahdan gələn sevgidir. Belə olmasa idi, 

Novruz bayramı əsrləri əhatə edən İslam epoxasında Həzrət Peyğəmbər, Həzrət Əli kimi si-

maların adı ilə də bağlanmazdı. 

Novruz bayramının etnokulturoloji mahiyyəti barəsində dəyərli və əhəmiyyətli fikirləri 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin çıxışlarında tapırıq. O deyir: “İnsanları baharın gəlməsi, təbiətin 

oyanması, həyatın canlanması ilə müjdələyən Novruz bayramı ən qədim dövrlərdən bəri xal-

qımızın sevinc və şadlıq bayramı olmuş, tariximizin müxtəlif dövrlərində bəzi təzyiqlərə, süni 

maneələrə məruz qalmasına baxmayaraq, bu günə qədər gəlib çatmışdır” (1). 

Ulu Öndərin bu fikrində Novruzun qədim ənənə olması diqqətimizi cəlb edir. Novruz bay-

ramı bir ənənə kimi çox qədimlərdən qeyd olunmağa başlamışdır. Heydər Əliyevə görə, bu 

ənənə xalqımızın milli yaddaşında o qədər qədim tarixə malikdir ki, sonrakı min illiklərin heç 

bir qüvvəsi həmin ənənəni xalqın yaddaşından silə bilməmiş, əksinə, Novruz ənənəsi xalqımı-

zın həyatında, milli düşüncəsində daha da inkişaf etməkdə, böyüməkdə davam etmişdir: 

“Novruz bayramı bir çox başqa bayramlardan fərqlənir və bu, bizim, məhz Azərbaycan xalqı-

nın bayramıdır. Qədim zamanlardan bəri və bu gün də bu bayramı ən çox sevən, ən uca tutan 

Azərbaycan xalqıdır... Ancaq elə vaxtlar, zamanlar olubdur ki, bu bayramı xalqımızın əlindən 
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almaq istəyiblər, bu bayramı keçirməyə mane olmaq istəyiblər. XX əsrdə biz bu dövrü yaşa-

mışıq. Ancaq Novruz bayramının o qədər dərin kökləri var, Azərbaycan xalqının, millətimizin 

qəlbində o qədər yerləşib ki, heç bir qüvvə, heç bir hakimiyyət, heç bir siyasi sistem bu bay-

ramı Azərbaycan xalqının əlindən ala bilməyibdir” (2). 

Əlbəttə, Heydər Əliyevin “Qədim zamanlardan bəri və bu gün də bu bayramı ən çox se-

vən, ən uca tutan Azərbaycan xalqıdır” deməsi Novruz bayramının etnokulturoloji hadisə ki-

mi köklərinin üstünə də işıq saçır. Haqlı bir sual ortaya çıxır: Azərbaycan nəyə görə, hansı sə-

bəbdən Novruz bayramına ayrılmaz dərəcədə bağlıdır? Ulu Öndərin göstərdiyi kimi, müxtəlif 

ideoloji təzyiqlər xalqımızı bu bayramdan ayrı salmaq istəsə də, heç kəs buna nail ola bilmə-

mişdir. Ulu Öndər bununla vurğulayır ki, Novruz bayramı Azərbaycan xalqının öz bayramı-

dır, bu bayramın kökləri xalqımızın qədim tarixi, ilkin düşüncəsi ilə bağlıdır. 

Bəs Heydər Əliyev bu bayrama nəyə görə bu qədər önəm vermişdir? Əlbəttə, o da bir 

azərbaycanlı kimi daim öz qəlbində Novruz bayramına böyük bir sevgi gəzdirmişdir. Lakin 

Ulu Öndər üçün Novruz bayramı xalqımızın sadəcə müqəddəs saydığı bayram yox, həm də 

etnik-mədəni düşüncənin, xalqın etnokulturoloji varlığının mühüm hadisəsi, milli-mənəvi də-

yər idi: “Milli ideologiyamızın əsas tərkib hissəsi bizim milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Bizim 

milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında, fəaliyyətində forma-

laşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz” (5, s. 

71). 

Göründüyü kimi, dövlətçilik ənənələrinin daşıyıcısı Heydər Əliyev üçün Novruz bayramı 

ilk növbədə milli-mənəvi dəyər idi. Milli-mənəvi dəyərlər isə milli ideologiyanın tərkib hissə-

sidir. Milli ideologiya olmadan dövlət olmaz. Buradan aydın olur ki, Heydər Əliyev Novruzu 

etnokulturoloji hadisə kimi dövlətçilik ənənəsinin, milli ideologiyanın mühüm tərkib hissəsi 

sayırdı. 

Novruz bayramının etnokultroloji semantikası onun ideoloji mahiyyəti və gücü ilə sıx bağ-

lıdır. Bayramın tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, bu bayram sanki bir milli ideoloji sistem 

kimi ona qarşı olan ideoloji sistemlərlə mübarizə aparmış və maraqlıdır ki, həmin mübarizə-

lərin hamısından qalib çıxmışdır. Bu cəhətdən S. Rzasoyun bir fikri diqqəti cəlb edir. O yazır: 

“Novruz bayramı tarixinə görə ilkin mifoloji-kosmoqonik görüşlərlə bağlıdır. Mifoloji düşün-

cənin parçalanaraq tarixi düşüncəyə keçidi zamanı əski dinlərə transformasiya olunmuş, daha 

sonrakı inkişafında müxtəlif səmavi və qeyri-səmavi dinlər, dini-ideoloji görüşlərlə qovuş-

muşdur. Bu baxımdan, Novruz bayramı aşağıdakı din və dini-mifoloji dünyagörüşlərini özün-

də birləşdirir: 

1. Qədim türklərin şamanizm dünyagörüşü; 

2. Qədim və erkən orta əsr türklərinin tanrıçılıq dini; 

3. Qədim Azərbaycan və İran xalqlarının zərdüştilik dini; 

4. İslam dini və onun müxtəlif təriqət və məzhəbləri; 

5. Xristian türk xalqlarının simasında xristianlıq dini; 

6. İudaist türk xalqlarının (əsasən tarixi xəzərlərin və onların çağdaş törəmələrinin) sima-

sında  musəvilik – iudaizm dini. 

7. İki milyona yaxın buddist türklərin simasında buddizm dini və s.” [6, s. 90]. 

S. Rzasoyun bu yanaşmasında Novruz bayramının ideoloji mahiyyəti və tarixi eninə-uzu-

nuna olmaqla, demək olar ki, bütün ideoloji çoğrafiyası baxımından əhatə olunmuşdur. Belə 

fikirləşirik ki, Novruzun bütün ideoloji gücü, onun müxtəlif ideoloji sistemlərlə qarşılaşarkən 

əriyərək yox olmaması, şəkil dəyişərək yeni şəraitə uyğunlaşması, müxtəlif transformasiyalar-

la özünü qoruması bu bayramın mifologiya ilə bağlılığından irəli gəlir. Yəni demək istəyirik 
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ki, Novruz mifdən başlanan bayram olduğu üçün öz tarixini fasiləsiz şəkildə yaşaya bilmişdir. 

Burada mifin rolu son dərəcə mühüm və əvəzedilməzdir. 

Mif, mifologiya maya, rüşeym, toxumdur. Toxum elə bir şeydir ki, uzun müddət qoruna 

bilir və şərait olduqda dərhal cücərərək pöhrələnir. Novruz bayramı öz gücünü, mayasını, ge-

netikasını mifdən aldığı üçün mif ona daim yaşam gücü vermiş, ölməyə qoymamışdır. Hər bir 

insanı yaşadan genetik güc olduğu kimi, mif də Novruzun genetik gücüdür. Müxtəlif dinlərlə 

qarşılaşan Novruz onlarla mübarizədə ona görə yaşaya bilmişdir ki, öz gücünü özündən, öz 

bətnində gəzdirdiyi mifik toxumdan, mifoloji potensiyadan almışdır.  

Göründüyü kimi, S. Rzasoy Novruz mərasim kompleksində qədim türklərin şamanizm  

dünyagörüşünün, qədim və erkən orta əsr türklərinin tanrıçılıq dininin, qədim Azərbaycan və 

İran xalqlarının zərdüştilik dininin, İslam dini və onun müxtəlif təriqət və məzhəblərinin, xris-

tian türk xalqlarının simasında xristianlıq dininin, iudaist türk xalqlarının (əsasən tarixi xəzər-

lərin və onların çağdaş törəmələrinin) simasında musəvilik – iudaizm dininin, iki milyona ya-

xın buddist türklərin simasında buddizm dininin təzahürlərinin olduğunu söyləyir. Müəllifin 

bu yanaşmasının həqiqəti ilk növbədə Novruz bayramının etnokulturoloji coğrafiyasının ge-

nişliyi ilə təsdiq olunur. S.Rzasoy, göründüyü kimi, xristian türk xalqlarında da, iudaist türk 

xalqlarında da, buddist türklərdə də Novruz bayramından danışır. Əlbəttə, məsələ heç də Nov-

ruz bayramının həmin türk xalqlarında məhz Novruz adı altında qeyd olunması ilə bağlı deyil-

dir. Məsələnin mahiyyəti Novruzun etnikulturoloji hadisə kimi türkün milli ruhunun ayrılmaz 

parçası olması və türklərin xristianlığı, iudaizmi, yaxud buddizmi qəbul edərkən bu ruhu yeni 

dinə, yeni şəraitə, yeni ideologiyaya müxtəlif adlar altında uyğunlaşdıra bilmələri ilə bağlıdır. 

Yəni diqqətlə yanaşdıqda müxtəlif türk xalqlarının yaz bayramlarında “Novruz” atxetip və 

atributlarını müşahidə etmək mümkündür. 

Novruzun bütün etnokulturoloji gücü onun xalqın həyatı, məişəti və mənəviyyatı ilə ayrıl-

maz dərəcədə bağlılığından doğur. Prof. M. Təhmasib yazırdı: “Novruz bayramı öz mərasim-

ləri ilə birlikdə zaman-zaman Azərbaycanda hakim kəsilmiş dinlərin hamısından çox sadə tə-

sərrüfat bayramı, yəni qışın yola salınması, yazın qarşılanması mərasimi olmuşdur. Məhz elə 

buna görədir ki, xalqımız müxtəlif dinlərin, məzhəblərin, siyasi sistemlərin, ayrı-ayrı hökm-

darların təsis etdikləri onlarca bayramları, mərasimləri unutmuş, bunu isə insanı əməyə, zəh-

mətə, maddi nemətləri yaratmağa çağıran təsərrüfat bayramı kimi əsrlər boyu yaşatmış, indi 

də hər il həvəslə gözləyir, hörmətlə qarşılayır, xüsusi bir məhəbbətlə icra edir” (7).  

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan xalq bayramları sistemində ritual-mifoloji əsasları və 

etnokulturoloji semantikası baxımından ən universal bayram Novruz mərasim kompleksidir. 

Bu bayram çox mürəkkəb struktura malikdir.  

Novruz çox qədim tarixə malikdir. Kökləri birbaşa ilkin təbiət stixiyalarının mifləşdirilmə-

si çağına gedib çıxır. Bu baxımdan Novruz bayramının ritual-mifoloji strukturunun öyrənil-

məsi ona ilk növbədə ritual kompleksi kimi yanaşmanı, daha sonra onun ritual-mifoloji atri-

butlarının semantikasının etnokulturoloji aspektdə işıqlandırılmasını nəzərdə tutur. 

Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd bayram probleminə Novruz bayramının nümunə-

sində etnokulturoloji kontekstdə yanaşmadır. Bu həm də məqalənin aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Aparılmış tədqiqat göstərdi ki, Novruz bayramının min illəri 

aşaraq yaşaya bilməsinin  məhz etnokulturoloji səbəbləri vardır. Bu bayram ilk növbədə təq-

vim hadisəsidir, qışın yola salınması və yazın qarşılanması mərasimidir. Qışla yazın mübari-

zəsi insan düşüncəsinin ən ilkin, hakim şüur hadisəsidir. Qədim insanlar buna xeyirlə şərin, 

yaxşılıqla pisliyin, işıqla qaranlığın mübarizəsi kimi baxmışlar. Xeyi-şər, yaxşı-pis, isti-so-

yuq... bütün bu qarşıdurmalar ibtidai insanın dünyadan duyduğu, qavradığı, anladığı ilk şey-
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lərdir. Bir uşağın ağ lövhəni andıran yaddaşına yazılan ilk hərflər, sözlər onun heç vaxt yadın-

dan çıxmadığı kimi, ibtidai insanın yaddaşına onu əhatə edən dünyadan ilk yazılanlar da xeyi-

şər, yaxşı-pis, isti-soyuq, acı-şirin və s. bu kimi şeylərdir. Novruz bayramının bütün məna və 

mahiyyətində də xeyirlə şərin, isti ilə soyuğun, yaxşı ilə pisin mübarizəsi durur. Bax buna gö-

rə də Novruz əsrlər, min illər boyunca xalqın yaddaşında günümüzə qədər yaşamaqda davam 

etmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti bu işdən bay-

ramlar haqqında aparılacaq başqa tədqiqatlarda nəzəri qaynaq olaraq istifadə imkanları, prak-

tiki əhəmiyyəti isə ali məktəblərdə mərasim folklorunun tədrisi prosesində praktiki vəsait ki-

mi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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Ш.А. Албалыев 

 

Проблема праздника в контексте этнокультурных взглядов 

 

Резюме 

 
Самым универсальным праздником с точки зрения ритуально-мифологических ос-

нов и этнокультурной семантики в системе национальных праздников Азербайджана 

является обрядовый комплекс Новруз. У этого праздника очень сложная структура. 

Есть этнокультурные причины, по которым Новруз может жить тысячи лет. Этот 

праздник - в первую очередь календарное событие, способ попрощаться с зимой и вс-

третить весну. Борьба между зимой и весной - самый ранний доминирующий феномен 

человеческой мысли. Древние видели в этом борьбу между добром и злом, между хо-

рошим и плохим, между светом и тьмой. Хорошо это или плохо, жарко или холодно ... 

все эти конфликты - первое, что первобытный человек слышит, воспринимает и пони-

мает из мира. В целом смысл и суть праздника Новруз - это борьба добра и зла, гор-

ячего и холодного, плохого и хорошего. Поэтому Новруз веками и тысячелетиями жил 

в памяти людей. 
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Sh.A. Albaliyev 

 

The problem of the holiday in the context  

of ethnocultural views 

 

Summary 
 

The most universal holiday from the point of view of ritual and mythological foundations 

and ethnocultural semantics in the system of national holidays in Azerbaijan is the Novruz 

ritual complex. This holiday has a very complex structure. There are ethnocultural reasons 

why Novruz can live for thousands years. This holiday is primarily a calendar event, a way to 

say goodbye to winter and meet spring. The struggle between winter and spring is the earliest 

dominant phenomenon in human thought. The ancients saw in this a struggle between good 

and evil, between good and bad, between light and darkness. Good or bad, hot or cold ... all 

these conflicts are the first thing that primitive man hears, perceives and understands from the 

world. In general, the meaning and essence of the Novruz holiday is a struggle between good 

and evil, hot and cold, bad and good. Therefore, Novruz lived in the memory of people for 

centuries and millennia. 
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Qida məhsullarının bütün mədəni mənalarının tədqiqi müəyyən mənada bu və ya digər 

mədəniyyətdə “Yemək” milli-mədəni konseptinin anlanmasına gətirib çıxarır. Qidanın kulto-

roloji mənasını diqqətə alaraq bu prosesin qloballaşmasını görə bilərik. Fast-fudun ― ham-

burger, çizburger, qazlı içkilərin geniş yayılması yemək prosesinin sadələşməsinə, unifikasi-

yasına doğru aparır. İnsan özünü getdikcə nadir milli mədəniyyətin bir hissəsi kimi az qav-

rayır (6, s. 327-328). 

 Kollektiv ənənəvi mənanı özündə təcəsüm etdirən ailə arasında, dostlarla süfrə arxasında 

yüngül söhbət amerikan tez doyma modeli ilə əvəz olunur və yoxa çıxmaq üzrədir. Qidanın 

bu modeli artıq qlobal köklərin, dərin mədəni oriyentirlərin olmamasını göstərir. Fast-fudla 

bərabər, bəzi milli yemək ənənələrin önə çıxmasını görə bilərik. Bizim fikrimizcə, suşi, roll, 

pitsa kimi hazır qidaların inkişafı yad mədəniyyətə yaxınlaşmaq deyil, modaya uymaqdır. Be-

lə məşhurluq istifadənin asanlığı ilə şərtlənir, belə ki, bu, müasir cəmiyyətdəki dinamik ritm 

şəraitində aktualdır. Yapon antropoloq İşiqi Naomiçi “Məqbul insanın sosial varlıq kimi möv-

cudluğu” əsərində qeyd edir ki, yeməkdən həzz almaq üçün bizə stol arxasında oturan və bi-

zimlə yeməyi bölüşdürən yoldaş lazımdır. Bu yoldaş eyni sosial qrupa ― ailə, dost və ya iş 

yoldaşı olmalıdır. Yemək sosial qrup daxilində ünsiyyət yoluna çevrilir (9, s. 20). Tədqiqatçı 

göstərir ki, ailədə yemək ənənəsini qorumaq lazımdır, moda xatirinə restoran və tez qidalan-

ma müəssisələrində yemək lazım deyil. Onun fikrincə, ailə ilə birlikdə yemək ənənələrdən im-

tina ailənin bir sosial institut kimi dağılmasına gətirib çıxara bilər (9, s. 20).  

A.İ. Kozlov “İnsanların qidası” əsərində etnoqraf Marqaret Midin sözlərini misal gətirir. 

Onun fikrincə, qida məhsul olaraq getdikcə milli fərqliliyin əlamətlərini, eləcə də ilkin funksi-

yasını ― insanı yedizdirmək və beləliklə, insan və təbiət arasında əlaqəni itirir (4, s. 153-

154). Müasir dünya “Avropalaşmış” qidanın təsiri altına düşür, bu qida, əsasən standartlar üz-

rə hazırlanır. Belə qida əhalinin konkret tələblərini, ekoloji mühiti və ya məhsulların hazırlan-

ması ənənələrini, qidanın bu və ya digər mühitdə balansını nəzərdə tutmur. Belə qidaya keçid 

bir çox amillərlə şərtlənir. Hər şeydən əvvəl, bu ənənəvi qida məhsullarına nisbətən bu məh-

sulların uzun müddət qalmasıdır. Bundan əlavə, konserv və yarıfabrikatların istifadəsi qidanın 

hazırlanma prosesini sadələşdirir və azaldır, bu da zamanın çatışmazlığı kimi müasir dövr 

üçün aktualdır. Ucuz karbohidrat qidanın mövcudluğu və daha tez doyma hissinin baş ver-

məsi bunu şərtləndirir. Bundan əlavə, ənənəvi qida aşkar psixoloji mənaya malikdir. O, insana 

qorunma, sabitlik hissini verir, bu da davam edən iqtisadi böhran şəraitində vacibdir. Bu ba-

xımdan qışa hazırlıq xaricilərdə anlaşılmazlıq yaradır. Bu mədəniyyətə aid olmayan insanda 
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belə hərəkət praqmatik mövqedən nəzərdən keçirilir, belə ki, belə hazırlıq iqtisadi cəhətdən 

faydalı deyil, bu hazırlıq böyük fiziki və enerji itkisidir. Rus mədəniyyətində, bu mədəniyyət-

dən bizə keçməsi ilə Azərbaycan mədəniyyətində də bu sakitlik və əmin-amanlıq hissini oya-

dırdı.  

Qeyd etmək lazımdır ki, indiki dövrdə əks prosesə rast gəlirik. Son dövrlər ümumilikdə 

ənənəviliyə dönüş nəzərə çarpır. Milli qida mədəniyyəti gündəlik həyatda mənalılığı saxlama-

sa da, bayram mədəniyyətində etnik təyinat kimi öz vacibliyini qoruyur. XXI əsrin əvvəllə-

rində mədəni cəmiyyətin əksəriyyəti üçün milli şüurun yenidən doğuşu, öz xalqının tarixi, 

ənənələrinə qayıdış nəzərə çarpır. Qloballaşma şəraitində qida mədəniyyəti ilə öz fərdiliyini 

göstərmək olar. Bunu çoxlu sayda milli restoranların açılışında görə bilərik. Bu, “özünün-

kü”lər üçün öz mədəniyyətinin vacib layı, “yad”lar üçün dialoq imkanı yaradır. Beləliklə, in-

diki qloballaşma şəraitində bir-birinə əks ənənə nəzərə çarpır. Bu, bir tərəfdən, ABŞ-dan bizə 

gəlmiş hazır məhsullardan istifadə, digər tərəfdən, ənənəvi milli məhsul və yeməklərin art-

masıdır. Bu ənənələr qarşılıqlı əlaqədədir. Ayrı-ayrı fərdlər üçün, eləcə də ayrı cəmiyyət üçün 

bu, başqasından fərqlənmədir, bu da qloballaşma şəraitində aktualdır.  

Məlumdur ki, konseptlərin formalaşması etnosun mədəniyyəti və tarixi ilə sıx əlaqəlidir. 

Bununla belə, qeyd olunmalıdır ki, qida sistemində fərq, əsasən, ənənəvi qidanı əhatə edir, bu, 

bu və ya digər xalqın yüzilliklər ərzində həmin qidanı qəbul etməsi ilə əlaqəlidir. A.İ. Kozlov 

ənənəvi qidanı xalqın təbii-ekoloji yerləşməsi ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, milli qidalanma 

ənənəsi adaptiv növləri formalaşdırır. “İnsanın yerləşməsinin uzunmüddətli bioloji uyğunlaş-

ması nəticəsində adaptiv növ ― oqranizmi spesifik morfoloji və fiziki xüsusiyyətlərə malik 

olan insan toplusunu formalaşır” (4, s. 8).  

T.İ. Alekseyeva “Dünyanın müxtəlif ekoloji yerlərində insanın uyğunlaşması” əsərində 

adaptiv növlərin bir neçə növünü göstərir (1, s. 15). O, hər bir növ üçün ətraf mühitin şərt-

lərinə optimal uyğunlaşmaya imkan yaradan ənənəvi qida məhsulları qeyd edir. Məsələn, iç-

məli suyun qıtlığı olduğu bölgələrdə qidada daha çox ev heyvanların südündən istifadə olunur 

ki, bu da orqanizmi həm su, həm yağ və karbohidratlarla zənginləşdirir. Dağlıq rayonların 

əhalisi qidada daha çox sup və çaydan istifadə edir, çünki bu məhsullar bədəndə nəmliyin qar-

şısını alır. Şimalda ekoloji şərait daha çox enerji itkisini tələb etdiyindən onların qidası zülal-

larla zəngindir. Burada əsas məhsul ətdir.  

A.İ. Kozlovun fikrincə, avropalı üçün tipik rasion tropik mədəniyyətlərdən formalaşmış-

dır. Onun rasionuna şəkər, kofe, kakao, çay, portağal, pomidor, qarğıdalı daxil olmuşdur. Bu 

müəllifə görə, ədviyyat da məhz bu mədəniyyətdən keçmişdir. Onlardan istifadə ət və balıq 

konservlərinin isti iqlim şəraitində saxlanmasını təmin etməklə şərtlənir (54, s. 76). Tropik 

xalqların ənənəvi dieti karbohidratların çoxluğu, zülalların azlığı ilə şərtlənir. Düzdür, apartiv 

növləri, əsasən, biologiya, fiziologiya və ekologiyada nəzərdən keçirmək olar. Kulturoloji 

nöqteyi-nəzərdən Q.Ç.Qaçev (3, s. 31) və K.Levi-Strossun (5) təklif etdiyi qida fenomenin 

tədqiqində naturfəlsəfi yanaşmasında milli ənənələrin formalaşması məsələsini nəzərdən ke-

çirmək lazımlıdır. Q.D. Qaçev “Dünya xalqlarının mentallığı” əsərində ilkin elementlər haq-

qında qədim təsəvvürlərə əsaslanan dörd ünsür: “Yer”, “Hava”, “Su”, “Alov”u önə çəkir (3, s. 

47). Müəllifə görə, milli mədəniyyətin əsasında etnos və yerin qarşılıqlı əlaqəsi durur. Qida-

nın iki: təbii və süni tərəfi vardır. Təbii insanın ritualları yerinə yetirərək yerdən aldığı məh-

suldur, süni isə xüsusi vasitələrlə xəstənin bədəninə qidanın yeridilməsidir. 

İ.B.Soxanın fikrincə, “ilkin aşpazlıq emalı yerin emalıdır, ikinci emal olma nəticəsində 

alınmış məhsulların hazırlanmasıdır ki, bu da milli mədəniyyətin aşpazlıq əsasını formalaş-

dırır” (8, s. 61). Bu da qidanın təbii və hazırlanmanmış variantıdır. Qidanın təbii və süniyə bö-
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lünməsindən başqa, onu qadın və kişi qidasına da bölürlər. Kişi qidası düyü, sıyıq, ət, soğan, 

qoz daxildir. Belə qidada daha çox alov mövcuddur, belə ki, insan ondan istifadə edərək daha 

dinamik, müəyyən mənada aqressiv olur. Qadın qidası tərəvəz yönümlüdür, məsələn, kartof, 

kələm. Belə qidada əvvəlcədən çoxlu su var və orqanizmə daxil olaraq o, insanı daha yumşaq, 

passiv edir. Qida xalqın mentallığı ilə birbaşa əlaqəyə malikdir. Misal olaraq, amerikan ham-

burgerini göstərmək olar. Kütləvi istehsala diqqət yetirilən bir ölkədə xalqın rəmzi də kütləvi 

buraxılmalıdır.  

 Amerikanlar həmişə tələsir, çox vaxt başqa insanlardan fərqli olaraq, stol arxasında yemə-

yərək ayaqüstü nə isə atışdırırlar. Bu prinsipə əsasən, tez qidalanma restoranları, özünəxidmət 

stansiyaları maşınlarla gələn insanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Digər mentallığa fransızlar-

dakı milli yemək olan alovlu deserti misal gətirə bilərik ki, bu likerlə dadlandırılmış meyvə-

lərdən ibarətdir və onu ocağın üstünə qoyub qaynadırlar. Beləliklə, fransız milli xarakterinin 

əsasında duran ehtiras özünü göstərir. İtalyanların milli mətbəxində əsas yemək pastadır. Onu 

müxtəlif variantlarda bişirirlər, müxtəlif tərəvəzdən istifadə edirlər. Bu da italyanların xarak-

terində olan artistlik və plastikliyi önə çəkir (3).  

K. Levi-Stross “Struktur antropologiya” əsərində təbii məhsulların hazırlanmasında ünsür-

lərin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanan aşpazlıq üçlüyünü təqdim edir. Ondan asılı olaraq məhsul 

hazırlanmasına görə suda bişmiş, qızardılmış və hisə verilmiş olur və ya xam ola bilər. Müəl-

lif göstərir ki, qidalanmanın milli ənənəsinin əsasını təşkil edən gündəlik qida, əsasən, qadın 

tərəfindən hazırlanır. Bu, daxili qidadır. Məhz o, milli eyniliyi formalaşdırır. Xarici ― bay-

ram qidası kişinin işidir. K.Levi-Strossun fikrincə, o, eyniliyi formalaşdırmaq əvəzinə onu da-

ğıdır, lakin bu periodik dağıtma onun formalaşma üsuludur (5).  

Suda bişmiş yeməyin üstün olduğu qida mədəniyyətində daxili qida, qızardılmış yeməyin 

üstün olduğu qida mədəniyyətində xarici qida prioritetdədir. Ənənəvi olaraq qızartma ətin qı-

zardılmasını nəzərdə tuturdu. Qızardılmış yemək ənənəvi olaraq bayram əhval-ruhiyyəsini eh-

timal edirdi, bu da kişi yeməyidir. Ət insanda aqqresiya, fəthə cəhdi və s.-ə həvəsləndirir, bu 

da kişini formalaşdıran əlamətlərdir. Mədəniyyətdə qastronomik balans suda bişmiş, qızardıl-

mış, bayram və gündəlik yeməyin optimal uyğunluğunu ehtimal edir.  

Xalqların qida ənənəsinin tədqiqində vacib problemlərdən biri sosial şərtlənmədir. İ.V. So-

xan qeyd edir ki, qastronomik mədəniyyətdə dəyişmə, bir qayda olaraq, sosial laylarda baş ve-

rir, “bu sosial laylar şüurlu olaraq müxtəlif qastronimik strategiyaları inkişaf etdirə bilər” (8, 

s. 62). Müəllif ehtimal edir ki, bu elitanın digər sosial laylardan aralanmaq cəhdi ilə şərtlənir. 

Milli mədəniyyət milli eyniliyi saxlamaq məqsədilə ənənəni davam etdirirsə, elita yeni bir şey 

axtarır. Bununla o, özünün xüsusi sosial statusunu vurğulamaq məqsədi güdür.  

“Yemək” konseptinin formalaşması bayram mədəniyyəti ilə sıx əlaqəlidir. M.M. Baxtin 

“bayramın insan mədəniyyətinin ilkin forması” olduğunu qeyd edir (2, s. 11). Bayramın kul-

turoloji mənası onda universal, mədəni spesifikliyin uyğunluğudur. Bayram ibtidai dövrdən 

müasir dövrə qədər həmişə mövcud olmuşdur. Bayram mədəniyyəti mədəniyyətin xüsusi for-

masıdır, gündəlikliyə qarşı qoyulur. Bayramın əsas funksiyası ənənəyə sadiqlikdir, yəni 

müəyyən cəmiyyətin ümumqəbul edilmiş normalarına və mənəvi dəyərlərinə hörmət bəslə-

məkdir. Kulturoloji anlamda ənənə ətraf mühitin empirik və mənəvi qavranılmasıdır. Ənənə, 

bir qayda olaraq, təlimatlar, mənəvi və estetik normalar, qaydalar və məişət bacarıqları və s. 

özündə təcəssüm etdirir. Ənənə xalqın əsrlər boyu nəsillərlə sınaqdan keçmiş kollektiv təcrü-

bəsinin akkulmulyasiyasıdır. Ənənə xalqın kollektiv yaddaşını əks etdirir və etnik özşüurun 

vacib ünsürü kimi çıxış edir. Ənənəyə riayət milli aidliyi təyin edir. Bəzi ənənələr dəyişsələr 

də, yeniləşsələr də əsasını itirmir. Qidalanma ənənəsi, bir qayda olaraq, sabitdir, bu da onun 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 70 

öyrənilməsinin vacibliyini göstərir. 

Məlumdur ki, milli mətbəxin xüsusiyyətləri bu və ya digər milli mədəniyyətdə qədim 

dövrdən müasir dövrə qədər gəlib çıxmış ənənələri əks etdirir. Bu baxımdan “Yemək” kon-

septi maraq doğurur. Yemək qəbulu prosesinin mədəni mənaları ibtidai icma dövründə forma-

laşmağa başlamışdır. Hələ qədim dövrlərdə öldükdükləri heyvanı yeyərək ilkin insanlar tə-

biətə yaxınlaşaraq onun gücünü almağa çalışmışlar. Belə hesab edilirdi ki, heyvanın bütün gü-

cü onu yeyən insana keçir. Tərəvəzdən istifadə təbiətlə birləşmə, onda itmə kimi qəbul edi-

lirdi.  

Dinin meydana gəlməsi ilə insan qidanı rəmzi mənalarla doldurmağa başladı. Dini doqma 

və qidalanma ənənəsi qidanın bu və ya digər təsəvvürlərinin formalaşmasına böyük təsir gös-

tərirdi, xüsusi rəmzi mənalar formalaşdırırdı. Demək olar ki, bütün dinlərdə qidanın müəyyən 

məhsulları allahlara qurban verilir. Zaman keçdikcə müəyyən rituallar meydana gəldi. Bu və 

ya digər ritualı yerinə yetirərək insan öz mədəniyyəti ilə bütövlük əldə edirdi. Bundan əlavə, 

insanda by və ya ritualla bağlı müəyyən dəyərlər və ideallar möhkəmlənir. Mədəni məna ilə 

bağlanmış müəyyən məhsullardan istifadə edərək xalq öz köklərini, öz ilkin cizgilərini qoru-

yub saxlayır. Beləliklə, yemək milli özşüuru qoruyub saxlayır, milli cizgiləri aşkarlayır.  

Bayram ənənələri öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Müəyyən bayramda süfrədə olacaq məh-

sullar xalqın kollektiv yaddaşı, ənənələrindən asılı olaraq seçilir. Azərbaycanda bu Novruz 

bayramıdır. Novruz bayramı ən qədim bayramlardan biri sayılır. Novruz bayramı 2009-cu il-

də Yunesko tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olmuş, 2010-cu ildə BMT Baş 

Asambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında 21 mart tarixi “Beynəlxalq Novruz Günü” elan 

edilmişdir (10). Bu bayramda bişirilən şəkərbura, paxlava, qoğal, şəkər çörəyi əsrlər boyu 

Azərbaycan xalqının adət-ənənəsini əks etdirir. Onların hər birinin öz rəmzi mənası vardır:  

1) Qoğal ― Günəşin simvoludur. Qoğal günəşin və istiliyin simvolu kimi süfrəyə gətirilir. 

Od ünsürüdür.  

2) Şəkərbura ― Ayın simvoludur. Şəkərburanın da kənarındakı və üzərindəki naxışlar da 

ayın şüalarını xatırladır. Hava simvoludur. 

3) Paxlava isə alovun rəmzi sayılır. Paxlava isə ortasına qoyulmuş fındıqla yaradılışın əf-

sanəvi mənasını özündə əks etdirir. Torpaq ünsürüdür, çünki yaranış ilk olaraq torpaqdan baş-

lamışdır. Eyni zamanda paxlavanın romb forması mənasına görə inkişafla, doğuşla bağlıdır, 

daha dəqiq, şirin, yumşaq, həyatverən Qadın Başlanğıcıyla, Analıqla bağlıdır. Paxlavanın or-

tasına qoyulan badam, qoz, fındıq isə bu oxşarlığı daha da büruzə verir. Digər tərəfdən pax-

lava oyanmanı, sərt qış yuxusundan yaşamağa açılan gözü ifadə edir. 

4) Şəkərçörəyi ― isə Su ünsürüdür, çünki formasına və tərkibinə görə torpaq üzərində gö-

lü xatırladır (11). 

Məsələn, ABŞ-da hind toyuğunun Şükran günündə süfrəyə verilməsi öz əsasını ilkin kolo-

nistlərdən götürür. Bu torpaqların yerli sakinləri ― hindlilər yeni torpaqlarda yeni şəraitdə 

kolonistlərə acından ölməmək üçün kömək etdilər. Məhz onlar kolonistlərə qarğıdalı, bal-

qabaq, lobya və digər dənli bitkilərin yetişdirmək üsulunu göstərdilər. Yaxşı məhsul şərəfinə 

bayram təşkil olundu, bu zaman hindlilər çoxlu qızardılmış hind toyuqları gətirdilər. Məhz o 

zamandan bəri bu ənənə meydana gəldi və indiyədək davam edir. Bu bayramın kulturoloji 

mənası sözün əsl mənasında birlikdir, bu zaman bütün ailə bir süfrə arxasında oturur, məhz 

həmin gün amerikanlar öz ailələri ilə keçirməyə çalışırlar.  

İngilis ənənəsində ənənəvi yeməklərsiz təsəvvür edə bilməyəcəyimiz bir çox bayramlar 

mövcuddur. Bu, hər şeydən əvvəl, Milad bayramıdır. Məlumdur ki, Milad ənənələri qidanın 

dini ənənələri ilə müəyyənləşir. Məhz Milad bu xalqın hər bir nümayəndəsinin riayət etməyə 
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borclu olduğu bir bayramdır. Ailənin bütün üzvləri ilə birlikdə hazırlanan Milad pudinqi ailə-

nin, ümumilikdə xalqın birliyi, əmin-amanlıq və bolluq rəmzidir (7).  

Müasir mətbəx, bir tərəfdən, mədəni köklərə, ev mətbəxinə qayıdışın ənənəsi ilə səciyyə-

lənir. Digər tərəfdən, milli mədəniyyətə xas olmayan qida məhsullarının geniş assortimenti ilə 

“yad” mədəniyyətlə birləşməyə imkan yaradır. Bu, çox vacib aspektdir, belə ki, məhz yad mə-

dəniyyəti gördükdən sonra öz mədəniyyətin qədri bilinir, özşüura qayıdış nəzərə çarpır. 

Məqalənin aktuallığı. Zənginliyi ilə seçilən Azərbaycan mətbəxindəki qida ənənələrinin 

dildə təzahürünün sırf dilçilk nöqteyi-nəzərindən araşdırılması, yemək adlarının koqnitiv və 

linqvokulturoloji aspektə təhlili məqalənin aktuallığını təşkil edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq qida ənənəsi 

və onunla bağlı leksik vahidlərin müqayisəli-tipoloji araşdırılması həyata keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təqdim edilən elmi-nəzəri və praktik 

dil materialları gələcəkdə linqvokulturoloji tədqiqatlar üçün istinad mənbəyi kimi istifadə edi-

lə bilər. Eyni zamanda burada təqdim edilən dil materialları dilin leksikologiyasının tədqiqi 

baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  
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С.О. Ахмедова 

 

Важные условия в изучении пищевых традиций 

 

Резюме 
 

В наше время еда доступна не только днем, но и ночью. Мы едим не только из-за 

чувства голода и для того, чтобы жить. Есть можно по привычке, и даже тогда, когда 

мы не испытываем чувства голода. Это влияние физиологическое. Нам кажется, что еда 
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доставляет нам удовольствие. На питание влияет не только психологические, но и эмо-

циональные, социальные факторы. Наша непосредственная среда питания, которая сос-

тоит их легкодоступной, вкусной, дешевой и богатой энергией пищи. Такого рода вли-

яние среды может даже заглушать биологические сигналы о голоде и насыщении. 

 

S.O. Ahmedova 

 

Important conditions in the study of food tradition 

 

Summary 
 

Nowadays, food is available not only during the day but also at night. We eat not only 

because of hunger and in order to live. We can eat out of habit, and even when we are not 

hungry. This influence is physiological. We think that food gives us pleasure. Nutrition is 

influenced not only by psychological, but also by emotional, social factors. Our immediate 

food environment consists of readily available, tasty, cheap and energy-rich foods. This kind 

of environmental influences can even drown out biological signals of hunger and satiety. 
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Azərbaycanda ilk dəfə XX əsrin əvvəllərində yaradılmış memorial - ev muzeyləri xüsusi 

tipoloji qrupu təşkil etməklə özünəxas xüsusiyyətlərə malikdir. Tarixi ev muzeylərinin səciy-

yəsi və ölçülərindəki fərqlər onların mədəni, siyasi, sosial kontekstləri ilə şərtlənir. Muzey el-

minin 1920-1960-cı illər ərzində başlayan təkamülündən “memorial muzey” anlayışı bir sıra 

dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bunun başlıca səbəbi memorial, xatirə-ev muzeylərinin sayı-

nın sürətlə artması idi. Rus sovet muzeyşünasları A.M. Razqon və S.A. Kasparinskinin tədqi-

qatları sayəsində görkəmli şəxsiyyətlərin xatirə əşyaları nümayiş etdirilməyən, yaxud da on-

larla, tarixi hadisələrlə əlaqəsi olmayan məkanlarda təşkil edilmiş muzeylərin “memorial” ad-

landırılması ilə son qoyuldu. Onlar memoriallığı aşağıdakı kimi arqumentləşdirirdilər: ”Me-

moriallığın zəruri komponenti məkanın əsilliyidir: yaşamış insanın  və ya baş verən  hadisənin 

sənədliliyə əsaslanan memorial mühitinin qorunduğu, yaxud da yenidən yaradıldığı memorial 

binadır” (5, s. 341). Hal-hazırda muzey abidələr içərisində ən çox qrupu təşkil edən, məhz ev 

muzeyləridir.  

Tarixi ev-muzey həm həqiqi, həm də rəmzi mənada tarix və onun yaradıcısı, tarixi şəxsiy-

yətlə görüş məkanıdır. Tarixi ev muzeylərinin bu kimi xüsusiyyətləri sayəsində keçmiş hadi-

sələr xatirələrdə canlanır, vaxtılə bu mənzildə yaşamış şəxsin həyat tarixçəsi ilə ziyarətçi ara-

sında təmas qurulur ki, bu da həmin tipdən olan muzeylərdə elmi bilik və metodların interpre-

tasiyasındakı mötəbərliyinə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir.  

Tarixi biliklərin və muzeoloji rekonstruksiyanın dialektik qarşılıqlı əlaqəsi öz təzahürünü 

muzey tərəfindən mədəni inkişafın davamlılığını təmin edən yeni reallıqda tapır. Tarixi ev 

muzey, demək olar ki, heç bir manipulyasiyaya uğramadan özünün qorunması, nümayişi, hə-

qiqi-əsil tarixi mühitin yaradılması ilə unikal sayılır.  

Memorial mənzilin daxili quruluşunu onun autentlik mühitinə xələl gətirmədən dəyişmək 

mümkün deyil. Əgər digər tipli muzeydə (məsələn, diyarşünaslıq) ayrıca götürülmüş muzey 

əşyasının dəyəri əsas götürülürsə, tarixi binada yerləşən memorial muzeyin başlıca dəyəri, bu 

evin sakinlərinin mənəvi həyat xüsusiyyətlərini üzə çıxaran əşya kompleksləridir. Ev muzeyi-

nin planlaşdırma, məkanının dəyişdirilməsi tarixi saxtalaşdırılmaya yol açacaqdır. Ev muze-

yində daşınar və daşınmaz əmlakın bütövlüyü və dəqiqliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bərpa 

zamanı təhrifə imkan yaratmaq yolverilməzdir. Məhz elə bu səbəbdən də, ev muzeyində çalı-
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şan əməkdaşlar muzey rekonstruksiyasının sənəd mötəbərliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar.  

Tarixi evin dəyəri buradakı əşyalardan (müstəqil əhəmiyyətə malik olan) daha çox, öz əzə-

li, ilkin mühitində buradakı əşyalardan istifadə etmiş, burada gəzmiş, bu divarlar arasında 

məskunlaşmış insanların mənəvi həyatının təcəssümü ilə müəyyən olunur. Ev muzeydə vax-

tılə yaşamış, yaxud da onun sahibi olmuş insanın obrazı təxəyyülə təsir edən cəzbedici güc və 

cazibədarlığa malikdir. Bu cür muzeyin məqsədi “özü-özlüyündə nə tarix, nə də həyatdır, la-

kin tarix və həyatın nümayişidir. Hər bir otaq bu və ya digər mövzunun nümayişini təşkil edən 

səhnə səkisidir” (4, s.10-11).   

Oksfordlu tədqiqatçı S.Butçer-Yanhans 1993-cü ildə tarixi evlər üç kateqoriyaya təsnifini 

təklif etmişdir: 

— İmkan daxilində əzəli yerləşməsini saxlayan, orijinal əşyalardan ibarət olan, tarixi və 

ya mədəni maraq doğuran, bu və ya digər şəxsin həyatından, yaxud da məkandan bəhs edən 

sənədli-tarixi ev muzeyləri; 

— Üslub, tarixi dövr, yaxud da həyat tərzi haqqında təsəvvür yaradan reprezentativ tarixi-

ev muzeyləri; bu cür muzeylərdə əşyaların mühitin ilkin, əzəli vəziyyətinə görə bərpası vacib 

sayılmır. Bu zaman əsillərin, orijinalların surətləri, yaxud da bu evə aidiyyatı olmayan bədii 

bazardan əldə edilmiş həqiqi əşyalar da ola bilər;  

— Evin özü, onun tarixi, yaxud da burada yaşamış insanlarla ümumi əlaqəsi olmayan şəx-

si kolleksiyanı təqdim edən bədii-tarixi ev muzeyləri.  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən memorial ev muzeyləri içərisində milli dramaturgiyanın, 

realist ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyləri xüsusi yer 

tutur. Cəm halında işlətdiyimiz “muzeylər” sözü real vəziyyəti ifadə edir. Çünki görkəmli ədi-

bin xatirəsi, həm doğulduğu, uşaqlıq və gənclik illərini keçirtdiyi vətənində-Naxçıvanda, həm 

də 1920-1932-ci illərdə yaşayıb-yaratdığı Bakı şəhərində təşkil edilmiş muzeylərdə əbədiləş-

dirilmişdir. Hər iki muzey görkəmli ədibin vaxtılə yaşadığı, məhz sakini olduğu mənzildə ya-

radıldığından memorial səciyyə kəsb edir.  

C. Məmmədquluzadənin yaradıcı dühası, təkcə onun ədəbi irsi ilə çərçivələnmir, o, həm 

də milli mədəniyyətin müxtəlif istiqamətlərində yüksək peşəkarlıq göstərmiş, milli mədəni 

dirçəlişin, maarifçiliyin inkişafı uğrunda yorulmadan fədakarlıq göstərmiş ziyalılardan idi. 

Azərbaycanda muzey işinin təşəkkülü, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bu sənətkarlıq xüsusiyyət-

ləri ümummilli lider Heydər Əliyevin aşağıdakı fikirlərində də öz təsdiqini tapır: “Biz Cəlil 

Məmmədquluzadəyə sadəcə bir ədəbiyyatçı kimi, yazıçı kimi, publisist kimi yox, eyni zaman-

da böyük ictimai xadim və böyük siyasətçi kimi yanaşmalıyıq. Cəlil Məmmədquluzadə öz ya-

radıcılığı ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının inkişafında, milli ruhun yüksəlməsində bö-

yük rol oynamışdır. Bu, təkcə ədəbiyyatda, mədəniyyətdə deyil, siyasətdə də, ictimai həyatı-

mızda da böyük xidmətdir” (1, s. 64.) 

Belə tarixi xidmətlərdən biri ədibin 1896-cı ildə çalışdığı Nehrəm kənd məktəbində öz tə-

şəbbüsü ilə yaratdığı ölkəşünaslıq muzeyi idi. Ölkənin mədəni həyatında bu hadisə sadəcə 

olaraq bir təşəbbüs deyildir, bu, həm də muzey işinin təşəkkülündə ilk əməli fəaliyyətin həya-

ta keçirilməsi idi ki, bu da Azərbaycanın mədəni həyatında böyük əhəmiyyətə malik idi. Mir-

zə Cəlil muzey əhəmiyyətli əşyaların toplanılması işinə məktəbin pedaqoji və şagirdləri də 

cəlb edərək bu üsulla muzey işinin mahiyyətinin anlamasında onlara kömək edirdi. Saxsıdan 

hazırlanmış məişət əşyaları, pul sikkələri, dekorativ tətbiqi sənət nümunələrinin çoxu, məhz 

məktəbdə təhsil alanların toplayıcılıq fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmişdir.  

Bu üsulla tezliklə ölkənin ilk muzeyində zəngin muzey toplusu formalaşdı ki, bu xidməti-

nə görə C. Məmmədquluzadəyə Xalq Məktəbləri İdarəsinin müdiriyyəti tərəfindən təşəkkür 
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elan edilmişdir. Görkəmli ədibin ölkədə muzey işinin təşəkkülündəki bu xidməti Azərbaycan 

dövlətinin diqqətində olmaqla yüksək dəyərləndirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 6 mart 

2007-ci il Sərəncamında C. Məmmədquluzadənin bu sahədəki fəaliyyəti xüsusi vurğulanır.  

Məhz bu amil C. Məmmədquluzadənin xatirəsinin bir-neçə muzeylə əbədiləşdirilməsinə, 

həm rəmzi, həm də mənəvi haqq verir. C. Məmmədquluzadənin adı ilə bağlı ilk muzey gör-

kəmli ədibin 100 illik yubileyi münasibətilə 1966-cı il Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 

qərarına əsasən 1967-ci il iyunun 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında açılmış Ədəbiyyat 

muzeyi oldu. Açılış zamanı 98 muzey əşyasına malik olmuş muzey toplusunun  hazırda ümu-

mi sayı 19000 təşkil edir.  

1960-70-ci illərdə ölkəyə rəhbərlik etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev bu muzeyin in-

kişafına xüsusi diqqət yetirirdi. 1974-cü ildə o, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 50 illik yu-

bileyi günlərində böyük sənətkarın adını daşıyan bu muzeyiu ziyarət etmiş, muzeyin inkişafı 

istiqamətlərində məsləhət və tapşırıqlarını vermiş, xatirə şəkli də çəkdirmişdir ki, bu da muze-

yin ekpsozisiyasının tarixi foto nümunələrindən biridir. Muzeyin inkişaf strategiyasında 

ümummilli liderin göstərişləri həmişə prioritetlik təşkil edir.   

C. Məmmədquluzadənin yubileyi şərəfinə 2008-ci ildə muzeyin şəhərin mərkəzində, hər 

cür şəraiti olan 2 mərtəbəli yeni bina ilə təmin olunması bu mədəniyyət məbədinin fəaliyyəti-

nin rəngarəngliyinə, təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərdi. İlk növbədə, eks-

pozisiyanın müasir tələblərə uyğun şəkildə yenidənqurulmasına geniş imkanlar açıldı: iki 

mərtəbə və 3 zaldan ibarət olan muzey ekspozisiyası xronoloji ardıcıllıqla qurularaq Azərbay-

can ədəbiyyatının xronoloji inkişaf dinamikasını əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu mu-

zey AMEA-nın N. Gəncəvi adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat muzeyindən sonra ölkəmiz-

də zəngin ekspozisiya, dəyərli muzey əşyalara malik olan muzeylərdəndir.  

Muzeydə hazırda ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətini əks etdirən 

“Heydər Əliyev fondu” ilə yanaşı, Naxçıvanın mədəni və incəsənət həyatı ilə bağlı digər 

fondlar da fəaliyyət göstərir. Bunlara “Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının fondu”, Ni-

zami Gəncəvi, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, tanınmış filoloqlar Əziz Şərif, Məm-

mədcəfər Cəfərov, Abbas Zamanov, Lətif Hüseynzadə, İsa Həbibbəyli, xalq yazıçı və şairləri 

Mirzə İbrahimov, Məmməd Araz, İslam Səfərlinin fondları aiddir. 

 Naxçıvan Ədəbiyyat muzeyinin Cəlil Məmmədquluzadənin adına layiq müqəddəs məbəd 

olduğunu görkəmli şəxsiyyətlər də təsdiqləyirlər. Milli ədəbi irsinin, eləcə də C. Məmmədqu-

luzadə yaradıcılığını araşdıranlar üçün hazırkı muzey əsil elmi mənbə rolunu oynayır. Bunun-

la bağlı akademik Məmmədcəfər Cəfərovun fikri çox inandırıcı səslənir: “bizim müdrik Mirzə 

Cəlil sağ olsaydı, deyərdi: Qədirşünaslıq çox yaxşı şeydir, çox yaxşı şeydir... Sağ olun, bir-bi-

rinizin qədrini bilin!..” Görkəmli ədibin adını əbədiləşdirən bu muzey Naxçıvanın ictimai-so-

sial, mədəni həyatında yaxından iştirak edərək müasir tarixi şəraitin tələblərinə operativ cavab 

verməkdə çox böyük fəallıq nümayiş etdirir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyi münasibətilə təşkil et-

diyi “Naxçıvan Muxtar Respublikası-90” sərgi Naxçıvanın cəmiyyətin bütün sahələrdə qazan-

dığı uğurları rəngarəng eksponatlarla nümayiş etdirmişdir. Böyük mütəfəkkirin adını daşıyan 

bu muzeyin fəaliyyətində milli ədəbiyyatın bütün digər xadimləri ilə yanaşı, Cəlil Məmməd-

quluzadənin yaradıcılığının öyrənilməsi və populyarlaşdırılması da əsas vəzifələrdən biridir. 

 Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə ədibin fəaliyyətinə həsr edilmiş ekspozisiya, 

sərgilər, elmi konfrans, ədəbi-bədii tədbirlər, xatirə gecələri, maarifləndirici tədbirlər – müha-

zirə, məruzə görüşləri, eləcə də ədibin təşkil edilmiş şəxsi fondunu göstərmək olar. Fondda 
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yazıçının nəsil şəcərəsi, ailə üzvləri, seminariya yoldaşları, qələm dostları, görkəmli mollanəs-

rəddinçilər, sevdiyi və oxuduğu klassiklər, naxçıvanlı müasirləri, “Molla Nəsrəddin” jurna-

lının orijinal və digər çap nümunələri, Naxçıvan teatrında  tamaşaya qoyulmuş əsərlərin afişa-

ları, müxtəlif illərə aid nadir fotolar, təsviri incəsənət əsərləri və s. materiallar toplanılmışdır.    

Cəlil Məmməquluzadənin həyat və fəaliyyətinin, yaradıclığının muzey təcəssümü, təkcə 

Naxçıvan Ədəbiyyatı muzeyi ilə çərçivələnməyir. 70 illik tarixi olan Nizami Gəncəvi adına 

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyində C. Məmmədquluzadə xatirə fondunun yaradılması 

dediklərimizi təsdiqləyən faktdır. Xatirə fondunda qorunan sərvətlər öz memorial dəyərinə 

görə muzeyin ən mötəbər və unikal muzey əşyaları sırasına daxildir. Burada C. Məmmədqu 

luzadədən əlavə onun doğmaları Həmidə xanım Məmmədquluzadə, Əhməd bəy Cavanşir, 

Münəvvər Məmmədquluzadəyə məxsus xatirə əşyaları, yaxın qohumları ilə yazışmalar da 

mühüm yer tutur.  

Görkəmli ədibin şəxsi kitab və jurnalları, ona məxsus olan əşyalardan əlavə, 100 illik yu-

bileyi ərəfəsində muzeyə hədiyyə edilmiş əşyalar, yazıçının şəxsiyyəti və yaradılcılığına həsr 

edilmiş incəsənət əsərləri də daxildir. Fondda qorunan muzey əşyalarından ədibin yaradıcılığı, 

eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatının Cəlil Məmmədquluzadə dövrünə aid sərgi və ekspozisi-

yaların təşkilindən əlavə, tədqiqatçıların elmi araşdırmalarında da istifadə edilir.  

Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığının muzey vasitəsilə öyrənilməsində gör-

kəmli yazıçı və dramaturqun memorial ev muzeylərinin təşkili respublikanın, nəinki muzey 

işində, bütövlükdə mədəni həyatının mühüm hadisələrindən birinə çevrildi. Bu istiqamətdə ilk 

addım AR KP Mərkəzi Komitəsi və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin “Azərbaycan ədəbiy-

yatı və incəsənəti görkəmli xadimlərinin xatirə muzeylərini yaratmaq haqqında” 16 iyun 

1976-cı il tarixli 223№li qərarı oldu. Qərarın 96-cı maddəsinə müvafiq olaraq 1982-ci ildə 

Bakı şəhəri Süleyman Tağızadə küçəsi 56 (tarixi ünvanı: Köhnə poçt küçəsi-64) ünvanında 

ədibə vaxtılə görkəmli siyasi xadim Nəriman Nərimanovun göstərişi ilə verilmiş 1920-1932-

ci illərdə yaşayıb-yaratdığı mənzil boşaldılaraq toplanılan 3 mindən yuxarı muzey əşyası əsa-

sında memorial muzey yaradıldı.  

Muzey cəlilsevər ziyarətçilərin ixtiyarına 1994-cü ilin dekabrın 28-də verildi. C. Məm-

mədquluzadənin 125 illik yubileyi münasibətilə hazırlanmış ekspozisiyanın təntənəli açılışın-

da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümummilli lider Heydər Əliyev də iştirak etmişdir. 

Ekspozisiyanın təqdimatından razı qalan ümummilli lider öz məmnunluğunu rəy kitabında 

aşağıdakı fikirlə ifadə etmişdir:”...Şübhə yoxdur ki, muzey Mirzə Cəlil dühasının geniş təbli-

ğinə faydalı xidmət edəcəkdir. Xalqımızın mənəvi saflaşmaq yolunda, müstəqillik yolunda 

mübarizəsinə kömək edəcəkdir... Əminəm ki, muzeyin eksponatları artacaq, zənginləşəcək, 

xalqımıza daimi xidmət edəcək”. Prezident Heydər Əliyevin bu fikri, muzeyin fəaliyyət stra-

tegiyasını diktə edirdi.  

Muzey rəhbərliyi və əməkdaşları dövlət başçısının tövsiyə xarakterli bu müddəalarını rəh-

bər tutaraq Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və rəngarəng fəaliyyəti, əhatəli yaradıcılığı ilə 

bağlı axtarışları, araşdırmaları davam etdirir, onun populyarlaşdırılmasında muzey işinin 

müxtəlif, eləcə də ən müasir vasitə və formalarından istifadə edir. 3 min əşyanı təşkil etmiş 

əsas fond predmetlərinin sayı hazırda 5000 mindən yuxarıdır.  

Ümumi sahəsi 185 kvadratmetr olan memorial muzeydə 96 kvadratmetri əhatə edən beş 

ekspoziya zalı fəaliyyət göstərir. Ekspozisiya zalları memorial ekspozisiyaların layihələndiril-

məsi prinsiplərinə uyğun olaraq Mirzə Cəlilin həyat və fəaliyyətinin xronoloji ardıcıllığını 

təqdim edir ki, bu da ziyarətçilərdə onun yaradıcılığı haqqında aydın təsəvvürün formalaşma-

sına geniş imkanlar açır. Muzeyin, məhz maarifləndiricilik imkanlarını dəyərləndirən ziyarət-
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çilərdən birinin – Çexiyada yaşayan azərbaycanlının rəy kitabındakı qeydləri diqqəti cəlb edir: 

”Fikrimcə, gənc nəsil bu tip muzeylərdə daha tez-tez olmalı, ədəbi irsimizi bilməli, vətən, 

xalq uğrunda qələminin gücü ilə vuruşanları tanımalı və tanıtmalıdır” (2).   

Mirzə Cəlilin ədəbi irsini qorunması, təbliği, öyrənilməsində 1986-cı ildə Naxçıvanın Ba-

bək rayonunun Nehrəm kəndində, 1987-ci ildə isə, Şərur rayonunun Cəlilkənd kəndində yara-

dılmış xatirə muzeylərinin də adlarını qeyd etmək lazımdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərində C. Məm-

mədquluzadənin doğulduğu, uşaqlıq və gənclik illərini keçirtdiyi mənzilində ev muzeyinin 

yaradılması haqqında imzaladığı 19 iyun 1998-ci il tarixli Sərəncamı Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının 75 illik yubileyinin qeyd olunduğu günlərdə-1999-cu il oktyabrın 13-də. Muze-

yin açılışında iştirak etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev öz nitqində qeyd etmişdir: ”Bilir-

siniz, mən xoşbəxt günlərimdən birini yaşayıram, nə üçün? Çünki arzuma çatmışam.  

Mirzə Cəlilin ev muzeyini yaratmaq istəmişəm, bunu da yaratmışam. Azərbaycanın mötə-

bər adamları ilə bir yerdəyəm və bunu bir yerdə açırıq”. Bu fikirlərin əsas qayəsi insanların 

Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı tarixində xüsusi yeri olan böyük mütəfəkkirin zəngin 

irsinin öyrənilməsi üçün əlverişli mühitin yaradılması ilə izah olunur. Görkəmli maarifpərvər 

xadimin bu memorial muzeylərinin ümumi ictimai-mədəni əhəmiyyəti yazıçı-dramaturqun 

ədəbi irsinin öyrənilməsi, populyarlaşdırılması istiqamətində həyata keçirtdiyi elmi, pedaqoji 

fəaliyyətlə izah olunur.  

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan milli ədəbiyyatının öyrənilməsi müasir mədəniyyətin 

üzərinə düşən vəzifələrdən biridir. Realist ədəbiyyatda zəngin ədəbi irs qoymuş görkəmli dra-

maturq, yazıçı-publisist Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına maraq tədqiqatçılarda dai-

ma böyük maraq doğurur ki, bu da həmin mövzunun aktuallığını qabardan əsas amillərdən 

biridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Hazırkı məqalənin elmi yeniliyi Cəlil Məmmədquluzadənin 

ədəbi yaradıcılığının respublikada fəaliyyət göstərən memorial muzeylər vasitəsilə populyar-

laşdırılmasının muzeyşünaslıq kontekstlərinin təhlili təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mədəniyyətin əsas qollarından birini təşkil 

edən muzeylər, həm də elmi-tədqiqat, maarifləndiricilik funksiyalarını yerinə yetirir. Azər-

baycanda C. Məmmədquluzadənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış memo-

rial ev muzeyləri və fondların əsas məqsədi görkəmli sənətkarın zəngin ədəbi irsinin öyrənil-

məsi və populyarlaşdırılmasıdır. Hazırkı məqalədə muzeylərin bu istiqamətdə apardığı fəaliy-

yət işıqlandırılır ki, bu da Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə maraqlananlar 

üçün maraqlı ola bilər.      
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А.А. Рзаева 

 

Роль музеев в изучении литературного наследие  

Джалила Мамедкулизаде 

 

Резюме 

 
Музеи, созданные для увековечения памяти видного деятеля азербайджанской лите-

ратуры Джалиля Мамедгулизаде играют важную роль в изучении его богатого литера-

турного наследия. В данной статье освещается деятельность музея Азербайджанского 

национального литературы имени Н. Гянджеви, музея литературы Нахичевана имени 

Дж. Мамедгулизаде, а также домов-музеев писателя созданные в Баку и Нахчыване в 

этом направлении.  

 

A.A. Rzayeva  

 

The role of museums in the study of  

Jalil Mammadguluzadeh's literary heritage 

 

Summary 

 
Museums created to immortalize the memory of literature in the republic play an 

important role in the study of the rich literary heritage of Jalil Mammadguluzadeh, a 

prominent figure in Azerbaijani literature. In the article there is considered the activities of 

museums such as the Azerbaijan National Museum of Literature named after N. Ganjavi, the 

Nakhchivan Museum of Literature named after J. Mammadguluzade, the house museums of 

the writer in Baku and Nakhchivan in this direction. 
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müəllim əməyini son dərəcə yüksək qiymətləndirirdi. 

Ulu öndərin sözləridir: “Mən dünyada müəllimdən yüksək ad tanımıram. Bizim hər birimiz 

məktəbə, müəllimə borcluyuq. Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar fədakar, xalqına, mil-

lətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insanlardır. Özünü müəllimliyə həsr 

etmiş insan ən şərəfli insandır” (1). 

Müəllimlik peşəsinə, müəllimin şəxsi keyfiyyətinə yüksək önəm verən, bu peşənin çox şə-

rəfli, çətin və məsuliyyətli olduğunu vurğulayan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-

nab İlham Əliyev bildirir: “Müəllim hər zaman tələbə qarşısında öz biliyini göstərməlidir. Tə-

ləbələr də indi hər şeyi görürlər, hər şeyi seçə bilirlər. Ona görə müəllimlər daim öz biliklərini 

artırmalıdırlar” (2). 

Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. 

Müəllimin pedaqoji vəzifələri çoxcəhətlidir. Onun gözləri qarşısında, onun iştirakı ilə şəx-

siyyətin sosial təşəkkül taparaq formalaşması prosesi gedir. Təhsil ocağında məktəblilərə aid 

olan elə bir məsələ ola bilməz ki, onun həllində pedaqoji kollektivin üzvləri, ayrı-ayrı müəl-

limlər, sinif rəhbərləri iştirak etməsin. Müəllim təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olduğu, bu işi özü-

nün müqəddəs borcu hesab etdiyi şagirdlərlə daimi çoxcəhətli ünsiyyət imkanına malik olur. 

Öz yetirmələrinin şəxsiyyətinin sosial-əqli inkişafında iştirakçı olmaq heç bir şeylə müqayisə 

edilməyən mənəvi zövqdür. 

Müəllimə verilən əsas peşə tələbi – inkişaf etmiş şəxsiyyətin başlıca göstəricisi sayılan 

ideya inamı, ideya əqidəsidir. 

Müəllim təşkilatçılıq qabiliyyətlərinə yiyələnməlidir. Müəllim təkcə dərs deməklə, ixtisası 

üzrə şagirdlərini biliklərlə, həyati bacarıqlarla və vərdişlərlə silahlandırmaqla, onlara zəngin 

dünyagörüşü aşılamaqla öz fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. Bir çox müəllimlər eyni za-

manda sinir rəhbəri funksiyasını da yerinə yetirirlər. Fənn müəllimi, yaxud sinif rəhbəri kimi 

təlimdən sonra onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində də yardımçı olurlar. Müəllim (si-

nif rəhbəri) sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə-təlim işlərinin təşkili və həyata keçiril-

məsi sahəsində bacarıqlara da yiyələnməlidir. Başqa sözlə, bu sahədə onun təşkilatçılıq qabi-

liyyətləri olmalıdır. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təhsilləndirici, tərbiyələndi-
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rici və inkişafetdirici funksiyalarını diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 

Müəllimin təşkilatçılıq sahəsindəki səriştəliliyinin mənası bunla səciyyəvidir ki, şagird-

lərin bir çoxunda fəaliyyətin və öz həyatının təşkilində iştirak etmək tələbatı formalaşdırsın. 

Müəllim şagirdlərə münasibətdə nikbin olmalıdır. Bu və ya digər şagirdin davranışında, 

rəftar və ünsiyyət tərzində nöqsanlar baş verdikdə, o, təlimdə yetirmədikdə bədbinliyə qapıl-

mamalı, şagirdin “düzəlməz”, “yolagəlməz”, “küt”, “bacarıqsız” olması fikrinə düşməməli. 

Özünü inandırmalıdır ki, bu şagird də yaxşı oxuya, nümunəvi davranış və rəftara yiyələnə bi-

lər. Sadəcə, müəllimin bir qədər özünü əziyyətə salması, həmin məktəbli ilə məqsədyönlü, 

sistemli iş aparmalı, onun özündə özünə inam hissi yaratmalı, onun özünütərbiyəsinə nail ol-

malıdır. 

Müəllimin peşə keyfiyyətləri üçün məktəbdə, şagirdlərin həyatında, müəllim-şagird müna-

sibətlərində yaranmış vəziyyətlərdən baş çıxarmaq və onları həll edə bilmək bacarığına malik 

olmaq da böyük əhəmiyyət daşıyır. Təcrübəli, səriştəli müəllim şagirdlərin təlim fəaliyyətinə 

biganə qalmamalı, onu dərsə həvəsləndirməli, eyni zamanda dərsdənkənar işləri ilə maraqlan-

malıdır. 

Müəllim hövsələli, səbirli, təmkinli olmalı, yersiz özündən çıxaraq şagirdlərlə qarşılıqlı 

münasibətləri kotrlamamalıdır. O, həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin “Qüvvətli adam güləşən-

də qalib gələn deyil, qəzəblənən vaxtı qəzəbini boğa biləndir” (3, s. 21) sözlərini yadda sax-

lamalı və ona əməl etməlidir. 

Müəllim təkcə şagirdlərlə deyil, eyni zamanda istər-istəməz tərbiyə prosesinə qoşulan va-

lideynlərlə də ünsiyyət bağlamağı, onlarla dil tapmağı bacarmalıdır. 

Müəllim məktəblilərlə işgüzar və dostcasına ünsiyyətə malik olmalı, onları doğma övlad-

ları kimi sevməli (“Sən bir ata kimi hərəkət etmirsənsə, müəllim kimi fəaliyyət göstərə bil-

məzsən” - Y.A. Komenski), şagirdlərin necə oxumasından, necə davranmasından asılı olma-

yaraq,  arasında fərq qoymamalı, ayrı-seçkilik salmamalıdır. Təhsilalanları hər xırda məsələyə 

görə uzun-uzadı danlamaqdan vaz keçmək, onları bezdirməmək lazımdır. Xüsusən şagirdi 

başqalarının qarşısında tez-tez danlamaq olmaz. 

Deməli, müəllimin başlıca peşə və şəxsi keyfiyyətləri sırasına həm də özünənəzarət daxil-

dir. Özününəzarət, sözsüz, özünü idarə edə bilməyi nəzərdə yuyur. 

Müəllim öz ixtisasını yaxşı bilməlidir. İxtisasını deyəndə, söhbət onun dərs dediyi fənnini 

yaxşı bilməsindən gedir. Bu sahədə ali təhsil müəssisəsində necə, hansı səviyyədə təhsil alma-

sından və ixtisasına hansı dərəcədə sahib olmasından, öz üzərində yorulmadan çalışmasından 

gedir. 

Müəllim pedaqoji ustalığa yiyələnməlidir. Belə müəllimə “Usta müəllim”, “Ustad müəl-

lim” deyirlər. 

Prof. A.N. Abbasov ”Pedaqogika” dərs vəsaitində müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətlərinə 

münasibət bildirmişdir. Professorun qənaətincə, “sinfin mənəvi və psixoloji atmosferini tən-

zimləyən və idarəetməni yaxşılaşdıran amildir. Bu sahədə müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri, 

pedaqoji ustalığı, biliyi, nəzəri və metodik hazırlığı ilə yanaşı, onun müsbət mənəvi keyfiyyət-

lərə yiyələnməsi əhəmiyyətli rola malikdir” (4, s. 318-319).    

Professor müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətlərinə münasibət bildirir. Onların bəzilərini 

diqqət mərkəzinə gətirək:   

1. Müəllim geniş məlumata malik olmalı, yüksək kamal səviyyəsində dayanmalı, öz fən-

nini yaxşı bilməlidir. 

2. Şagirdləri təşkil və tərbiyə etməyi bacarmalıdır. 

3. Öz yetirmələrinə qayğı və nəvazişlə yanaşmalı, onların sevincinə və kədərinə şərik ol-
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malıdır. 

4. Ciddi və tələbkar olmalı, lakin quru və sərt rəsmiyyətçilikdən kənarda durmalıdır. 

5. Pedaqoji kollektivin üzvləri, şagirdlər və onların valideynləri, ictimaiyyət arasında öz 

nüfuzunu qorumağı bacarmalıdır. 

6. Zəngin mənəviyyata yiyələnməli, davranış və rəftarı, ünsiyyət tərzi, geyimi və səliqəsi 

ilə nümunə göstərməlidir. 

7. İctimai fəallıq vərdişlərinə malik olmalı, məktəbdə və cəmiyyətdə ictimaiyyətçi kimi 

özünü tanıtmalıdır. 

8. Açıq fikirli, humanist və vətənpərvər olmalıdır. 

9. Öz üzərində yorulmadan çalışmalı, geniş dünyagörüşünə yiyələnməli, pedaqogika və 

psixologiya, fiziologiya, məntiq, anatomiya və s. elmlərə dərindən bələd olmalıdır. 

10. Yüksək ümumi və pedaqoji etika və mərifətə malik olmalıdır. 

11. Öz fəaliyyətində dəqiq və ardıcıl olmalıdır. 

12. Uşağın şəxsiyyətinə hörməti ağıllı tələbkarlıqla uzlaşdırmalıdır. 

13. Uşağı hərtərəfli öyrənməlidir. 

14. Şagirdin təlim işinə, davranışına istiqamət verməlidir və s. və i.a.” (4, s. 318-319). 

Bizim fikrimizcə, müəllim  həm də metodik hazırlığa malik olmalıdır. Müəllim öz ixtisası-

nı (coğrafiya, tarix, ədəbiyyat, Azərbaycan dili, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və s.) yax-

şı bilər, lakin mövzunu, mövzu ilə bağlı məsələləri şagirdlərə lazımi səviyyədə çatdırmaqda 

çətinlik çəkə bilər. Bu zaman, təbii ki, məktəbli oğlan və qızlar mövzunu mənimsəməyirlər.  

Odur ki, müəllimin öz üzərində işləməsi, metodik ədəbiyyatı izləməsi lazımdır. Tutaq ki o, ri-

yaziyyat müəllimidir. Belə halda “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” dərslik və ya dərs vəsaiti 

onun stolüstü kitabı olmalı, o, riyaziyyatın tədrisi metodikasına dair məqalələrlə, respublika-

mızda nəşr edilən “Məktəbdə fizika və riyaziyyatın tədrisi” jurnaının materialları ilə, fənnin 

tədrisinə aid yeniliklərlə müntəzəm tanış olmalı, metodik səriştəyə yiyələnməlidir. O zaman o 

səriştəli müəllim olacaq, ayrı-ayrı mövzuları tələb olunan səviyyədə tədris edəcək, şagirdlər 

materialı öyrənəcəklər. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi kollegiyası 6 noyabr 2014-cü il tarixdə “Müəl-

limlərin etik davranış qaydaları”nı təsdiq etmişdir. Hər bir müəllim, hər bir pedaqoji sahə iş-

çisi həmin qaydalarla tanış olmalı, onları yerinə yetirməlidir. “Qaydalar”da öz ifadəsinin tap-

mış “Müəllim şəxsiyyəti” bölməsinə müraciət edək: “Müəllim:   

“— təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir, təhsil proqram-

larının təhsilalanlar tərəfindən mənimsənilməsini təmin edir.  

— təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırır, onları vətənpərvərlik, azərbaycan-

çılıq və dövlətçilik ruhunda tərbiyə edir, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlayır.  

— əlavə təhsil və özünütəhsil yolu ilə ixtisasını, elmi-pedaqoji və peşəkarlıq səviyyəsini 

daim artırır, təhsilin nəticə və göstəriciləri üzrə araşdırma və təhlillər aparır, keyfiyyətin yük-

səldilməsi və nailiyyətlərin əldə edilməsi üçün təkliflərlə çıxış edir.  

— yenilikçidir, innovasiya və yeni tədris texnologiyalarını mənimsəyir və öz təcrübəsində 

tətbiq edir. 

— ona həvalə edilmiş işin keyfiyyətinə və nəticələrinə görə və hər bir təhsilalanın intel-

lektual, emosional, mənəvi inkişafı üçün məsuliyyət daşıyır.  

— gənc nəslə milli və bəşəri dəyərləri aşılamaqla təhsilalanların mədəni inkişafı prose-

sində birbaşa iştirak edir.  

— təhsilalanlara keyfiyyətli təhsil verməklə peşəsinə olan ictimai etimad və hörməti doğ-

ruldur.  
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— pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət edir, müəllim nüfuzunu yüksək tutur, zi-

yalılıq nümunəsi göstərir.  

— şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlara Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qa-

nunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənə-

nələrinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissi aşılayır.  

— təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşır, əsassız mühakimələrə yol vermir, 

obyektivlik və qərəzsizlik nümayiş etdirir” və s. (5).  

Fənn müəllimi həm də bu və ya digər sinfin rəhbəridirsə eyni zamanda sinif rəhbərinə xas 

olan peşə və şəxsi keyfiyyətlərə yiyələnməlidir. Təlim-tərbiyə işlərini yüksək səviyyədə qur-

maqdan ötrü ilk növbədə şagirdləri hərtərəfli öyrənməli, onların psixoloji və fərdi xüsusiy-

yətlərinə, temperament tiplərinə, cinsi fərqlərinə bələd olmalıdır. Şagirdin qeyd olunan xüsu-

siyyətlərini bilmədən uğurlu tərbiyə işləri aparmaq çətindir. Sinif rəhbəri məhz məktəbliləri 

qabaqcadan hərtərəfli öyrənməklə pedaqoji təsirlər sistemini müəyyənləşdirə bilər.  

O, özünün pedaqoji fəaliyyətini “kim kimdir?” sualına cavab tapmaqdan ötrü şagirdlərin öy-

rənilməsindən başlayır. Bu öyrənmə prosesi işdə yol verilə biləcək qüsurların qarşısını kəsir. 

Təhsilalanların fəaliyyətinin öyrənilməsi də lazımdır. Bu, emosional-psixi dünyasını, xa-

rakterlərinin xüsusiyyətlərini daha yaxşı başa düşməyə şərait yaradır. Şagirdlərin məqsədyön-

lü öyrənilməsi fərdi yanaşmanın mühüm amilidir. Məktəbli şəxsiyyətinin özünəməxsusluğunu 

və onunla bağlı məlumatlara əsaslanmaqla iş aparmaq onu özünütərbiyəyə sövq edir.  

Şagirdlərin öyrənilməsi sinfin səmərəli idarə edilməsinin mühüm şərtidir. İngilis pedaqoqu 

və filosofu, empirizm və liberalizmin nümayəndəsi Jon Lokk (1632-1704) hələ on yeddinci 

yüzillikdə yazırdı: “Uşaqlarla təmasda olan kəslər son dərəcə əsaslı şəkildə onların təbiətini 

və qabiliyyətlərini öyrənməli, onların asanlıqla hansı səmtə meylləndiyini, onlara kimin ya-

naşdığını izləməli, onların anadangəlmə əlamətlərinin nədən ibarət olduğunu, onları necə tək-

milləşdirməyin mümkünlüyünü, onların nəyə qadir olduğunu bilməlidirlər”. 

XIX əsrdə Rusiyada elmi pedaqogikanın banisi, pedaqoq və yazıçı K.D. Uşinski (1823-

1874) yazırdı: Əgər pedaqogika insanı hər cəhətdən tərbiyə etmək istəyirsə, o əvvəlcə insanı 

hər cəhətdən də öyrənməlidir” (6, s. 86). 

Burada görkəmli pedaqoq, təbii ki, pedaqogika deyəndə - müəllimi, tərbiyəçini, valideyni, 

insanı deyəndə, uşağı, təhsilalanı nəzərdə tuturdu. 

Sinif rəhbəri tərbiyənin prinsiplərindən xəbərdar olmalı, onları rəhbər tələblər kimi nəzərə 

almalıdır. Həmin prinsiplərə daxildir: tərbiyədə məqsəd aydınlığı prinsipi, tələblərdə vahidlik 

prinsipi, sözlə əməlin vəhdəti prinsipi, şagirdlərin müsbət cəhətlərini nəzərə almaqla mənfi 

cəhətlərini aradan qaldırılması prinsipi, yaşauyğunluq prinsipi, şəxsiyyətə hörmət və tələbkar-

lıq prinsipi, şagirdlərin fərdi və cinsi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi və s. 

Müəllim ədalətli olmalıdır. Şagirdlər onun ədalətsiz hərəkətindən iztirab çəkməməli, 

müəllimə inamını itirməməlidirlər. 

Müəllim humanist və demokratik olmalıdır. 

Deyiləndən göründüyü kimi, müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətləri kamil olduqda o, səmə-

rəli nəticələrə nail olur. 

Məqalənin aktuallığı. Müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətlərinə dair tədqiqat və araşdırma-

lar həmişə olduğu kimi bu gün də aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətləri diqqət mərkəzi-

nə çıxarılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün maraqlı ola-

caqdır. 
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Учителю необходимо обладать набором личностных и профессиональных качеств. 

Именно любовь к школьникам следует считать важнейшей личностной и профессио-

нальной чертой учителя, без чего не возможна эффективная педагогическая деятель-

ность. Личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, те или другие 

свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения. 
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Personal and professional qualities of a teacher 

 

Summary 

 
Every teacher must have a set of personal and professional qualities. It is love for pupils 

that should be considered the most important personal and professional trait of a teacher, 

without which effective pedagogical activity is impossible. The personality of the teacher in 

the learning environment takes the first place, one or another of its properties will increase or 

decrease the educational influence of learning. 
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İnsanlar min illərdir, fəlsəfə daşı axtarır. Bu axtarışda ən çox işıq tutanlar filosoflardır. Əl-

bəttə, cəmiyyət həmişə həm irəliyə, tərəqqiyə, həm də tənəzzülə, geriyə “inkişafa” görə filo-

sofları qınayıb. Həm də maraqlıdır ki, elm yaranandan bu günə qədər lap Aristoteldən, İbn Si-

nadan, Nəsirəddin Tusidən, İssak Nyutondan, İ. Kantdan və s. bu günə qədər fəlsəfə elmin əv-

vəlində təyinedici rolunda olub, dünyanın ən məşhur riyaziyyatçıları (Pifaqor və s.), fizikləri 

(Dekart, Nyuton, Bekon), astronomları (Ptolomey,  Kopernik, Bruno, Qaliley və s.), bioloqları 

(Lamark, Darvin və s.) və qeyriləri həm də filosoflar idi. Şübhəsiz, N. Tusi, İ. Kant, F. Hegel, 

E. Qalua, M. Lomonosov nə sırf ədəbiyyatçı, nə riyaziyyatçı, nə fizik, nə də pedaqoq deyildi-

lər. Əslində onlar filosof idi. Zənnimizcə, sözün həqiqi mənasında filosoflar həm riyaziyyatçı, 

astronom, həm də qeyri elmlərin sahibidirlər. Lap alimlərin, elə filosofların dili ilə desək: 

“Şübhəsiz, bəşər dünyamız təhsil və təlimsiz irəliyə gedə bilməz”.  

Dünya təcrübəsindən məlumdur ki, təhsil və təlimi inkişaf etməyən ölkənin vətəndaşı və 

torpağı qızıldan olsa belə, ondan heç nə çıxmaz. Necə ki, qızıl və qeyri sərvətləri başqaları sa-

hiblərinin əlindən alıb aparır. Şübhəsiz, Azərbaycan xalqının təhsil, təlim və tərbiyə ənənələri 

çox qədimdir. Və tarixən Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində həm filosoflar, həm şair və mü-

təfəkkirlər, həm də bütövlükdə xalq təfəkkürü müstəsna rol oynayıb. Son zamanlar pedaqoji 

fikir tariximizə, Azərbaycan məktəb tarixinə, respublikamızda tərbiyə, təlim, təhsil problemi-

nə həsr olunmuş çox qiymətli tədqiqat əsərləri nəşr olunur və yazılır. Bunlar içərisində akad.  

H.M. Əhmədovun məktəb və pedaqoji fikir tariximizə dair çoxcildliyi, prof. Z.İ. Qaralovun 

“Tərbiyə" trilogiyası, prof. N.M. Kazımovun “Pedaqogika” dərsliyi, prof. A.N. Abbasovun 

“Pedaqogika" dərsliyi, prof. F.A. Rüstəmovun Qərb, Şərq və müasir dövrə həsr olunmuş “Pe-

daqogika" dərslikləri, A.İ. Eminovun “Pedaqogika” dərsliyi, eləcə də dərs vəsaitləri diqqət 

mərkəzindədir. Bu baxımdan prof. Səlahəddin Xəlilovun həm də bir pedaqoq kimi (praktik 

pedaqoq kimi) nəşr etdirdiyi “Təhsil. Təlim. Tərbiyə” əsəri diqqətimizi çəkdi.  

Bəşəri təcrübə göstərir ki, tərbiyə təhsildən, təlim-tərbiyədən ayrı ola bilməz. Onlar bu və 

ya digər dərəcədə bir-birini şərtləndirir. Pedaqogika elmi çoxdan təsdiq etmişdir ki, təlimsiz 

tərbiyə, tərbiyəsiz təlim heçdir. Prof. S. Xəlilov “Təhsil. Təlim. Tərbiyə” əsərində Viktor Hü-

qodan belə bir sitat gətirmişdir: “Tərbiyə nəfslə, təhsil isə biliklə bağlıdır. İnsan yetkinləş-

dikcə bu proses bir-birini tamamlayır”. Müəllifin dediyi kimi, təhsilimiz bütövlükdə ölkəmi-

zin fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Əgər biz siyasətimizi, iqtisadiyyatımızı Qərbə, Avropaya 

inteqrasiya ediriksə, deməli, maarifimiz və təhsilimiz də Avropaya inteqrasiya olunmalıdır. 

mailto:alibala_zalov@gmail.com
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Şübhəsiz, bu gün Azərbaycan təhsili yeni qurulmur. O hələ ənənəvi sovet təhsil qanunları ca-

zibəsindən xilas ola bilməyib. Yəni həmin təhsil qanunlarının davamı kimi məhduddur. Əgər 

belədirsə, təhsilimiz hələ uzun zaman mərhələ-mərhələ bir sistemin cazibəsindən digərinin da-

irəsinə keçməlidir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, əgər təhsilimiz milli dəyərlərimizə, ənənəvi 

keçmişimizə, ərazi və mühitimizə uyğunlaşdırılmasa, tərbiyə və təhsilimizdə müvafiq prinsip-

lər bərpa olunmasa və ya qorunmasa, milli varlığımızdan söhbət etməyə dəyməz.  

Əsərin girişindən məlum olur ki, müəllif ali məktəb müəllimlərimizin mövcud dövrə, döv-

rün siyasi, iqtisadi və pedaqoji təfəkkürünə köklənmədiyindən narazıdır. O, təhsilin mürəkkəb 

bir sistem olduğunu qeyd etməklə, valideyn-övlad, usta-şagird, müəllim-tələbə cütlüyünü diq-

qətə çəkir. Müəllif təliminin qeyri-şüuri dövrə, kortəbii mənimsəməyə, əslində, təbii inkişafın 

tərkib hissəsinə əsaslandığını deyir. O, təhsili müxtəlif pillələrdən - ibtidai, orta, ali təhsil 

mərhələlərini qeyd etməklə, bu haqda daha ətraflı  düşünməyi vacib hesab edir. Filosof-peda-

qoq S. Xəlilovun “Təhsil” kitabında Plutarxdan belə bir iqtibasa rast gəldik: “İnsan təbiətində 

iki ali məqam var: zəka və nitq. Hər ikisi təhsil vasitəsilə inkişaf etdirilir”. Elə kitabın həmin 

səhifəsində böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, şair H. Caviddən də ikinci bir iqtibas gətirilir: 

“Bir millətin hər halını tədqiq etmək üçün ən doğru meyar, ən kəsdirmə yol o millətin mək-

təbləridir”. Düzü, biz Azərbaycanın müstəqilliyinə qədər, yəni sovet dövründə məktəbin, ma-

arifin, təhsilin dini, elmi-fəlsəfi, marksist-leninçi əsaslarından məlumatlıyıq. Elə həmin ide-

ologiya tərbiyənin, təhsilin sinfi xarakter daşıdığını etiraf edirdi. Bu gün prof. S. Xəlilov təh-

silşünaslığın fəlsəfi əsaslarından danışanda məhz dünya pedaqoji təcrübəsinə, həm də özünün 

yaşadığı sistemin məhək daşına əsaslanaraq yazır: “Təhsil sisteminin neçə əsrlər ərzində özü-

nü təsdiq etmiş müstəqil sosial hadisə olması heç kimdə şübhə doğurmur”. Bu sistemin cə-

miyyətdə yerinin və özünəməxsus funksiyalarının öyrənilməsi sosial fəlsəfənin və sosiologi-

yanın predmentinə aiddir.  

Təhsil sistemində idarəetmə məsələləri menecmentin sahələrindən biridir. Təhsilin maddi-

texniki baza ilə təmin olunması, təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun formalaşdırılması və 

maliyyələşdirilməsi, əslində iqtisadiyyatın predmetinə daxildir. Beləliklə, təhsilin fəlsəfəsi, 

təhsilin sosiologiyası, təhsilin menecmenti, təhsilin iqtisadiyyatı və s. bu kimi nisbi müstəqil 

tədqiqat sahələri formalaşır ki, bunlar da müstəqil bir elm olmayaraq, fəlsəfə, sosiologiya, me-

necment və iqtisadiyyat fənlərinin strukturuna daxildir. Lakin bütün bu tədqiqatlar başqa bir 

en kəsiyində məhz təhsili ön plana çəkildiyi təqdirdə, müstəqil bir fənnin təhsilşünaslığın tər-

kib hissələri kimi də nəzərdən keçirilə bilər”.  

Müəllif dünya pedaqoji sisteminə əsaslanaraq yazır ki, müasir dövrdə hər bir fəaliyyət sa-

həsində ixtisaslaşmış bilik və peşəkar mövqeyin olması çox vacibdir. Adi şüur səviyyəsində 

heç bir sahənin optimal idarəsi və təşkili mümkün olmadığı kimi, təhsil sahəsində də belə hal-

lar yolverilməzdir.  

Müəllifi yazır ki, bizim ölkədə təhsillə məşğul olan adamları əsasən üç qrupa bölmək olar: 

birincisi, təhsilin idarə olunmasında iştirak edən adamlar (bunlar mütəxəssis və ya təsadüfi 

məmurlar da ola bilər); ikincisi, təhsilin müxtəlif pillələrində, müxtəlif fənlər üzrə dərs dəyən 

müəllimlər; üçüncüsü, tədrisin metodikası, təlim-tərbiyə məsələlərini öyrənən şəxslər-meto-

distlər. “Təhsil” müəllifi Qərb pedaqoji fikrinin görkəmli nümayəndəsi C. Dyuinin “Demok-

ratiya və təhsil”, həmçinin klassik rus pedaqoqu K.D. Uşinskinin “Pedaqoji antropologiya” 

əsərlərinə əsaslanaraq yazır ki, əgər pedaqogika insanı hərtərəfli tərbiyə etmək istəyirsə, onda 

onun özünü hərtərəfli öyrənməlidir. Məsələn, müəllif Con Dyuidən çox maraqlı belə bir fikir 

gətirir: “Təhsilin məqsədi ola bilməz. İnsanların, valideynlərin, pedaqoqların və s. məqsədi 

olur”.  
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Müəllif isə bu fikirdədir ki, məhz təhsilin məqsədi olur. Ziddiyyətli deyilmi? Sualın cavabı 

belədir: “Bəli, harada isə, nə vaxt isə təhsil kimi başa düşülən və təhsil adı altında formalaş-

mış bir ictimai proses pozitiv bir hadisə kimi yaranmış (yaradılmış) və insanların maraqlarının 

təmin olunmasına xidmət etmişdir. Lakin dünya ancaq insan-təhsil münasibətləri sistemindən 

ibarət deyil. Cəmiyyətdə başqa dəyərlər sistemi də vardır və insanın maraqları konkret bir icti-

mai situasiya ilə bağlı, konkret bir bölgədə dəyişə bilər. Təhsil isə beynəlmiləlləşə-beynəlmi-

ləlləşə, milli ictimai gerçəkliyin konkret məzmunundan uzaqlaşa-uzaqlaşa (kiminsə dediyi ki-

mi, qloballaşma elə burdan başlayır) öz məxsusi məzmununu, problematikasını və guya za-

man və məkandan asılı olmayan, konkret ictimai mühitdən asılı olmayan hansı isə ali məqsə-

dini formalaşdırır”.  

Biz bir tərəfdən, təhsil islahatları keçirmək, Avropa təhsil məkanına daxil olmaq, bu sahə-

lərdə Qərb dəyərlərini mənimsəmək təşəbbüsləri göstərir, digər tərəfdən də köhnə sovet peda-

qogikasının az qala ətəyindən yapışırıq: “Bütün dünya xalqlarının tarixi göstərir ki, istər hərbi, 

istər siyasi və ya iqtisadi müstəvidə böhran keçirdikdən sonra yeni inkişaf potensialı əldə et-

mək, milli gücü səfərbər etmək üçün ən mühüm vasitə insanların şüurunun yenidən yönəldil-

məsidir ki, bu da ilk növbədə, təhsil sistemindəki islahatlar vasitəsilə həyata keçirilir.  

Şübhəsiz, ölkəmizin gələcəyini uğurlu qurmağımız təhsildən asılıdır. Mövcud təhsil siste-

minin düzgün qurulması üçün məhz meyarlar sistemi olmalıdır. Bəs gəlin görək, milli təhsil 

öz-özünə qurulur, yoxsa dünyanın müxtəlif ölkələrindən diqtə ilə inteqrasiya olunur? Zənni-

mizcə, Azərbaycanda təhsilşünaslıq bir elmi istiqamət kimi özünə əsaslanaraq formalaşmalı 

və dünya təhsil sisteminin müsbət cəhətlərini əxz eləməlidir. Son zamanlar “müstəqillik" sözü 

dəbdədir. Biz bilmirik, müəllif bu ifadəni hansı tutumda işlədir. Lakin söhbət ölkənin müs-

təqil təhsil siyasətindən gedirsə və ümummilli lider Heydər Əliyevin sözləri iqtibas gətirilər-

sə: “Biz müstəqil dövlət olaraq özümüzün təhsil sistemimizi istədiyimiz kimi qururuq” - 

müəllifin fikri aydındır. Təhsilin mahiyyətindən danışanda prof. S. Xəlilov sanki demək istə-

yir ki, təhsil də tərbiyə kimi keçmiş nəslin təcrübəsinin mənimsənilməsi və gələcək nəslə ötü-

rülməsi deməkdir. O, konkret olaraq belə yazır: “Yaşadığı zamanın tələbləri səviyyəsində dur-

mağa hər dəfə sıfırdan başlamaqla deyil, özündən əvvəlki nəsillərin işini davam etdirməyə in-

san yalnız təhsil sayəsində müyəssər olur”. Şübhəsiz, müəllifin yazdığı kimi, təhsil öz səviyyə 

və yönəmindən asılı olaraq, üç müxtəlif məqsədə xidmət edə bilər.  

Əvvəla, bilik təcrübədə tətbiq olunmaq üçündür.  

İkincisi, bilik və təcrübə başqalarını öyrətmək üçündür.  

Üçüncüsü isə daha yeni bilik və bacarıqlar əldə etmək üçündür.  

Müəllif birmənalı olaraq nə Avropada, nə Şərqdə, nə də MDB ölkələrində tətbiq olunmuş 

təhsil strukturunu qəbul etmir. Şübhəsiz, hər hansı bir ölkənin təhsilini, təhsil qanunlarını 

məhv etməklə həmin ölkəni döyüşsüz və müharibəsiz məğlub etmək olar. Bu müəllifin qəna-

ətidir, onun “Təhsil strateji sahədir” deməsi də elə bunu təsdiq edir.  

Müəllif  “Təhsil qanununun dəyişdirilməsi zərurəti” bölümündə yazır: “Qanun ancaq ciddi 

keyfiyyət yeniləşməsi tələb edərkən dəyişdirilə bilər”. Biz oxucu olaraq sual edirik: “Bu, be-

lədirmi?” Növbəti bölümdə müəllif “Biz hamımız o quyudan su içmişik” deyimilə orta təhsil 

və onun strukturunu şərh edir. Burada ibtidai, natamam orta və orta təhsillin strukturu açıqla-

nır.   

Elmin məqsədi müəllifin dediyi kimi, insanın intellektual dünyasını zənginləşdirmək, onu 

daha məlumatlı, daha bilikli etmək və bu biliyin qüvvəyə çevrilməsi sayəsində onun imkanla-

rını artırmaqdır. Müəllif müdriklərin fikirlərinə söykənərək elmi-texniki tərəqqini, onun hü-

dudlarını üfüqlərə bənzərdir. Axı üfüqlərə nə qədər yaxınlaşsan, üfüq o qədər uzaq olur. 
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Müəllif çox maraqlı bir sual qoyur: “Doğrudanmı, elmi tərəqqinin həddi-hüdudu yoxdur?”. 

Elə buradaca müəllif böyük Azərbaycan şairi S. Vurğundan iqtibas gətirir: “Qalib gələcəkmi 

cahanda kamal?”. Bu sualın cavabını müəllif belə verir: “Bir dəfə A. Enşteyndən Üçüncü 

Dünya Müharibəsi haqqında nə düşündüyümü soruşurlar. O isə Üçüncü Dünya Müharibəsi 

haqqında heç nə deməyərək, Dördüncü Dünya Müharibəsinin ox və kamanla olacağını söy-

ləyir”. Lakin A. Eynşteynin bu ehtimalı hərbi texnikanın 40 il bundan əvvəlki səviyyəsi üçün 

doğru sayıla bilər. Müasir dövrdə dağıdıcı və kimyəvi qırğın silahlarının gücü elə bir həddə 

çatmışdır ki, müharibədən sonra harada isə Afrika cəngəlliklərində  adamlar qalacağına və bə-

şəriyyətin keçdiyi bütün tarixi yolun təzədən təkrar olunacağına da ümid yoxdur. Qarşıda Yer 

üzərində həyatın ümumiyyətlə, qalıb-qalmaması məsələsi durur.  

Elm və onun inkişaf yolu haqqında danışarkən müəllif elmi biliyin insanların ilk dəfə “nə-

yə görə?” “hansı səbəbdən?” qoyduğu sualdan başladığını göstərir. Əslində elm və bilik sis-

temləri yalnız müəyyən ümumi sahədə kəsişir, qalan sahələrdə isə bir-birindən fərqli məz-

munlara malikdir. Bu ümumi sahə-elmi bilikdir. Elmi bilik “elm” sisteminə daxildir. “Bilik” 

anlayışı elmi bilikdən başqa, əməli biliyi də əhatə edir ki, sonuncu “elm” sisteminə daxil de-

yildir. Yaxud da elm anlayışının əhatə etdiyi maddi tərəflər (elmi-tədqiqat institutları, labora-

toriyalar, “elmin texnikası və s.”) və yaradıcılıq axtarışları “bilik” sisteminə daxil deyil.  

Hələ XVIII əsrdə Volterlə Jan Jak Russo arasındakı mübahisələr həmin məsələyə klassik 

nümunə ola bilər. Prof. S. Xəlilovun “Təhsil” əsərindəki növbəti paraqraf “Təhsil müəssisə-

sində elmi fəaliyyət” adlanır. Burada mahiyyət ondan ibarətdir ki, təhsil müəssisəsində yara-

dıcı potensial iştirak etsin. Şübhəsiz, Eynşteynin və ya N. Borun dərs dediyi ali məktəb filan-

kəslərin dərs dediyi ali məktəblərdən fərqlidir. Elm öz funksiyasına görə iki qola ayrılır: fun-

damental və tətbiqi. Birincidə məqsəd gerçəklik haqqında yeni biliklər əldə etmək, həqiqətə 

daha çox yaxınlaşmaqdır. İkincidə isə məqsəd alınmış bilikləri gerçəkliyə tətbiq etmək yeni 

texnoloji sistemlər yaratmaqdır.  

Biz yaxşı bilirik ki, başqasının kəşf etdiyi bilik elə bil ki, yəhərli, yüyənli at kimi qaça-qa-

ça gəlib hamının qarşısından keçir. Keçir, lakin dayanmır. Ata minib onu istədiyin səmtə sür-

mək, ona sahib olmaq üçün də xüsusi məharət lazımdır. Bir yerdə dayanan adam qaçan ata 

minə bilməz. Gərək sən özün də hərəkətdə olasan. Elə bil ki, elm adamı üzünü tətbiqçilərə tu-

tub deyir: “Məndən bərəkət, sizdən hərəkət”. Elmin tətbiqi isə olduqca müxtəlif sahələri əhatə 

edir. Elə buradaca qeyd edim, kim belə hesab edirsə ki, elmin həyatla əlaqəsi yalnız texnika 

vasitəsilə mümkündür, böyük səhv edir. Həyat yalnız istehsalatdan ibarət deyil. Başqa sözlə, 

maddi istehsal ictimai həyatın yalnız cüzi bir hissəsini təşkil edir. Düzdür, maddi istehsalın 

rolu böyükdür. Lakin mənəvi amillərin getdikcə daha çox dərəcədə məhsuldar qüvvəyə çevril-

diyi bir şəraitdə ictimai həyatın yalnız mənəvi və maddi komponentləri arasındakı nisbətdə 

ciddi dəyişmələr baş verməkdədir. Zənn edirik ki, bu peşəkar bir pedaqoqun fikridir. Ali təh-

sildən sonrakı təhsil və gənclərin elmi tədqiqatla bağlı ciddi dönüşünə nail olmalıyıq. Bu mə-

sələdə gecikmək olmaz. Lakin S. Xəlilovun dediyi kimi, tələsikliyə də yol vermək olmaz.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə təlimlə tərbiyənin bağlılığı bir-birini şərtləndirsə də, təli-

min təyinediciliyi, cəmiyyəti öz arxasınca aparacağı təqdirdə öz həqiqi mahiyyətinə qovuşaca-

ğı problemin aktuallığından irəli gəlir. Bu problem eyni zamanda, qlobal səviyyədə diqqətə 

çəkilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə təhsil və təlimin inkişaf etdirilməsi, tərbiyə işinin 

müasir tələblər səviyyəsində təşkili ilə bağlı respublikamızın, eləcə də xarici ölkə alimlərinin 

fikirləri müxtəlif nümunələrlə nəzərə çatdırılır, problemin həlli vacibliyi konkret faktlarla 

əsaslandırılır. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, eləcə də təhsil problemləri ilə məşğul olan tədqiqatçılar üçün nə-

zərdə tutulmuşdur. 
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İlk aylardan və illərdən etibarən həyat fəaliyyəti müəyyən bir etnik qrup ailəsində böyüyən  

uşaq, əsasən milli bir mədəniyyət çərçivəsində tərbiyə olunur və sosial mühitdə ünsiyyət və 

hər bir mədəniyyətdən məktəb almaq, bir tərəfdən özünəməxsusluğu və fərdiliyi, digər tərəf-

dən şəxsiyyətinin çox mədəni yönümlü olması, onun tolerantlığın formalaşmasına səbəb olur. 

Buna görə də, Azərbaycanda tolerant tərbiyə probleminin ortaya qoyulması sosial-mədəni və 

siyasi əhəmiyyətə malik olan təcili və mütərəqqi bir tendensiyadır, çünki çoxmədəniyyətli bir 

mühitdə cəmiyyəti tolerant dəyərlər əsasında birləşdirmək vəzifəsi və buna hazırlıq uşağın 

şəxsiyyətinin və bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarını qorumaq xüsusi əhəmiyyət qazanır. Bu 

gün tolerantlığı inkişaf etdirmək vəzifəsi bütün sosial qurumların və ilk növbədə ibtidai mək-

təb yaşında bir uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına birbaşa təsir göstərənlərin fəaliyyətini 

əhatə etməlidir. 

Tədris və tərbiyə prosesində tolerantlıq ideyalarının tətbiqi üçün böyük ümidlər müəllim-

lərə, əlavə təhsil müəllimlərinə, sosial pedaqoq-psixoloqlara, defektoloqlara, metodistlərə və 

s. Bununla birlikdə, hər hansı bir müəllim, hər şeydən əvvəl, müəllim heyətinin üzvüdür, həm 

cəmiyyətin özü tərəfindən, həm də öz düşüncə və reaksiya stereotiplərindən müxtəlif təsirlərə 

məruz qaldığı bir cəmiyyətdir. Çox vaxt bu cür təsirlər və avtomatik olaraq proqramlaşdırıl-

mış düşüncə, şüur və davranışdakı həqiqi təcəssüm tanınmır. Dözümsüz müəllim, rəhbər tole-

rantlığı inkişaf etdirməyə qadir deyil. Həm işləyən müəllimlər, həm də təhsillə əlaqəsi olan 

bütün tələbələr üçün psixologiya və tolerantlıq pedaqogikasının əsasları üzrə bütün tədris 

bloklarının aparılması məsləhətdir. 

Müəllim bir tərəfdən böyüklərin inzibati xətti boyunca tolerantlıq pedaqogikası fikirlərinin 

yetişdirilməsi üçün vasitəçi olduğu üçün, müəllimə "təhsil prosesinin ruhu" deyilir. Müəllim 

özünü nümunə kimi qəbul etdiyinin fərqində olmalıdır; dialoq və münaqişələrin sülh yolu ilə 

həlli üçün müvafiq bacarıqları öyrənmək və istifadə etmək; yaradıcı problem həllini təşviq 

etmək; təhsil prosesində iştirakçıların birgə konstruktiv fəaliyyəti, şəxsi nailiyyətləri üçün şə-

rait təmin etmək; aqressiv davranışı və ya yüksək rəqabəti təşviq etmək; şagirdlərin və vali-

deynlərin qərar qəbuletmə prosesində iştirakını və birgə fəaliyyət proqramlarının hazırlanma-

sını təşviq etmək; təlim proqramlarının həyata keçirilməsində bütün cəmiyyətin imkanların-

dan istifadə etmək, cəmiyyətin ehtiyaclarına və fikirlərinə həssas olmaq; mübahisəli məsələ-

lərdə öz mövqelərini aydın şəkildə formalaşdırmaq üçün başqalarının mövqelərini düşünməyi 

və qiymətləndirməyi bacarmaq; mədəni müxtəlifliyə dəyər vermək və mədəni fərqliliklərin ta-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 90 

nınması və həyatda təzahürü üçün şərait yaratmaq. 

Beləliklə, kiçik məktəblilərdə tolerantlıq tərbiyəsi üçün ikinci pedaqoji şərt peşə hazırlığı 

səviyyəsinin yüksəldilməsidir, üçüncüsü, müəllim kollektivinin uşaq kollektivində tolerant bir 

məkan təşkil etməsi üçün motivasiya hazırlığının aktuallaşdırılmasıdır. Dördüncü pedaqoji 

şərt, ibtidai sinif uşaqlarının həyatının xüsusi metodlar, texnika, iş formaları istifadə edərək 

tolerant əsasda təşkili ola bilər. İndiki mərhələdə yalnız tolerant şüur və millətlərarası müna-

sibətlər mədəniyyəti problemi deyil, ayrı-ayrı şəxslərin və qrupların dünyagörüşü və həyat tər-

zi, dəyərlər sistemi olduğuna inamından irəli gələn cəmiyyətdəki dözümsüzlüyün qarşısının 

alınması və diaqnozu. Yeganə həqiqətdir və qalanlara nisbətən daha yüksəkdir. 

Özünüzü bilmək. Tolerant insanlar güclü və zəif tərəflərini anlamağa çalışırlar. Özlərinə 

tənqidi yanaşırlar və bütün dərd və bəlalarında başqalarını günahlandırmağa çalışmırlar. Psi-

xoloqlar tolerant bir insanın dözümsüzlükdən daha çox “Mən idealam” (nə olmaq istədiyim 

barədə bir fikir) ilə “Mən realam” (kim olduğum barədə bir fikir) arasında daha böyük bir 

boşluğa sahib olduğunu tapdılar. hər iki “mən” ə sahib olan şəxs praktik olaraq eynidir. 

Təhlükəsizlik. Dözümsüz bir insanın yalnız başqaları ilə deyil, özü ilə də harmoniyada ya-

şaması çətindir. Sosial mühitindən və hətta özündən qorxur: instinktlərindən, hisslərindən qor-

xur, özünə qarşı davamlı təhlükə hissi ilə yaşayır. 

Məsuliyyət. Dözümsüz insan baş verən hadisələrin özündən asılı olduğuna inanır. Onlara 

və ətraflarında olanlara görə məsuliyyəti aradan qaldırmağa çalışır. Bu qabiliyyət digər insan-

lara qarşı qərəzli düşüncələrin meydana gəlməsinə səbəb olur.  

Özyönümlülük - başqalarına yönəlmə. Tolerant insanlar işlərində, yaradıcılıq proseslərin-

də və nəzəri düşüncələrində daha çox özünəməxsusdurlar. Problemli vəziyyətlərdə başqalarını 

deyil, özlərini günahlandırmağa meyllidirlər.  

Avtoritarizm. Dözümsüz insan üçün sosial iyerarxiya son dərəcə vacibdir. Dözümsüz in-

san güclü bir gücə sahib bir avtoritar cəmiyyətdəki həyatı rahat hiss edir. Dözümlü bir şəxsiy-

yətin tərbiyəsi, uşağı əhatə edən bütün sosial gerçəklik, cəmiyyət tərəfindən, ailədəki münasi-

bətlərin, üzvlərinin digər insanlara və bütövlükdə cəmiyyətə olan hakim fikir və münasibətlə-

rinin təsiri altında həyata keçirilən kompleks bir prosesdir. Beləliklə, şəxsiyyət inkişafının iki 

yolu var: dözümsüz və dözümlü. 

Müasir məktəbli bəşəriyyətin birliyini, planetdə yaşayan hər kəsin qarşılıqlı əlaqəsini düz-

gün qəbul etməli və anlamalı, digər insanların hüquqlarını, adətlərini, baxışlarını və ənənələ-

rini anlamalı və hörmət etməli, cəmiyyət həyatında öz yerini tapmalı, zərər verməməli və di-

gər insanların hüquqlarını pozmamalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Ölkəmizin timsalında çoxmədəniyyətli bir mühitdə cəmiyyəti tole-

rant dəyərlər əsasında birləşdirmək vəzifəsi və buna hazırlıq uşağın şəxsiyyətinin və bütöv-

lükdə ətrafdakıların maraqlarını qorumaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə tole-

rantlığı inkişaf etdirmək vəzifəsi bütün sosial qurumların, xüsusən də ibtidai məktəb yaşında 

uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına birbaşa təsir göstərənlərin diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Məqalənin də aktuallığı məhz mövzunun əhəmiyyətindən irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçik məktəblilərin 

tolerantlıq tərbiyəsi sahəsində pedaqoji şərtlər göstərilməklə, onların geniş  şərhi verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Yaşadığımız dövrdə ali təhsil müəssisələrində tələbələrin əsas işi təkcə bilik, bacarıqları 

mənimsəməklə bitmir. Bu işdə tələbədən ortaya qoyulan məsələnin həllinə müstəqil, obyektiv 

şəkildə yanaşmaq, yüksək aktivlik göstərmək, qarşıya qoyulmuş işi həyata keçirməyə istiqa-

mətlənmək və s. yüksək təşəbbüskarlıq tələb olunur. Ətraf mühit üçün bu cür şəxsiyyətin for-

malaşdırılmasında tədris müəssisələrində keçirilən xarici dil dərsləri də xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Çünki dilin öyrənilməsi öyrənənlərdən xüsusi maraq, təşəbbüskarlıq tələb edir. Digər tə-

rəfdən beynəlxalq əlaqələrin inkişafı, iqtisadi-siyasi, elmi-mədəni, təhsil üzrə əməkdaşlıq, 

dünyada insan hüquqları və azadlıqlarının qabaqcıl yer tutması formalaşmağa meylin güclən-

diyini göstərir. 

Bütün fəaliyyət sahəsində əsas rol insana məxsusdur. İnsan o vaxt cəmiyyətdə fəal rol gös-

tərir ki, o, yüksək şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı olsun, cəmiyyətin inkişafına can atsın. 

Müasir dövrümüzdə ali təhsil müəssisələrinin qarşısındakı əsas tələblərdən biri də öyrənənlə-

rin yaradıcı qabiliyyətlərini üzə çıxarmaqdan ibarətdir. Cəmiyyətimizin inkişafında ali təhsil 

ocaqlarının məzunları yaradıcı olmaq, azad fikirləşmək, qarşılarına çıxan məsələlərin həllində 

düzgün mövqe seçə bilmək, sözün əsl mənasında, müasir dövrün standartlarına cavab verən 

vətəndaşlar formalaşdırmaqdır.  

Aydındır ki, xarici dillərin tədris edilməsi üzrə təlim-tərbiyə işi daha çox fərdi inkişaf fəa-

liyyətinə söykənir, həmçinin tələbənin müstəqil idrak bacarıqlarını da inkişaf etdirir.  Ötən 

illərlə müqayisədə, bu gün tələbənin müstəqil fəaliyyəti pedaqoji işin əsas hissəsinə çevrilmiş, 

həmin prosesdə əsas amil kimi qəbul olunmuşdur. Lakin, yanaşma həm nəzəri, həm də praktik 

olaraq xarici dil məşğələlərində öz həllim tapmaqda çətinlik çəkir. Bu səbəbdən də bəzən təd-

ris prosesində tələbə müstəqil işinə ayrılan vaxtı düzgün təşkil edə bilmirlər. Buna görə də 

problemin müasir dövrümüzdə aktuallığını nəzərə alaraq tələbələrdə müstəqil fəaliyyətin for-

malaşdırılması məsələlərinin araşdırılmasının vacib olduğunu vurğuladıq. 

Bildiyimiz kimi, müstəqil iş dedikdə onun tətbiqi imkanları təkcə “pedaqoji proses” dairə-

sində məhdudlaşmır. “Müstəqillik” yaşadığımız dövrdə həyatın bütün sahələrində şəxsiyyətin 

özfəaliyyətini təmin etməkdədir. Məsələyə didaktik cəhətdən nəzər yetirdikdə isə insan öz bi-

liklərini müstəqil surətdə artırmaq vərdişinə yiyələndikdə müvəffəqiyyəti bol olur. Gənc nəsli 

müstəqil həyata hazırlamaq cəhdi universitet müəllimlərinin qarşısına qoyulan ən böyük şərt-

lərdən biridir. Müstəqil işin metodikamızda istifadə olunma tarixinə nəzər salsaq, onun ənənə-

vi təlimdə nəzəri cəhətdən yer aldığının şahidi oluruq. Müasir səviyyədə edilmiş bu tədqiqat-
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ların metodik-təcrübi istiqamətlərindən yararlanmaq, bu tarixi-pedaqoji mahiyyət daşıyan 

konsepsiyaların qorunub saxlanılması məqsədilə istifadə etmək müəllimlərin öhdəsinə düşən 

başlıca vəzifədir” (2, s. 11)  

“Tələbələrin müstəqil işini bəzi hallarda tələbə avtonomiyası da adlandırmaq olar. Tələbə 

avtonomiyasına ötən onilliklərdən bəri rast gəlinir. İlk dəfə Henri Kolec tərəfindən 1981-ci 

ildə bu termin istifadə olunmuşdur. Bir çox metodistlər tərəfindən müxtəlif təriflər verilmiş-

dir. Belə ki, bəzi müəlliflər bunu təhsildə bir vasitə kimi, bəziləri isə bir sonluq kimi görürlər. 

Müstəqil öyrənməni ənənəvi qəliblənmiş formadan bir çox fərqlərini göstərərək, ənənəvi 

formanın bir çox xüsusiyyətlərini müstəqil öyrənməyə zidd göstərirlər. Ənənəvi formada hər 

gün öyrəncilər eyni vaxtda, eyni fəaliyyəti eyni üsulla həyata keçirirlər. Tədris mərhələsini isə 

avtoritar mövqeyini tutan müəllim reallaşdırır. Nəticədə daim müəllimdən asılı olan tələbələr 

yetişir” (9,  s. 52-59). 

Burada tələbələrin individual keyfiyyətlərinin nəzərə alınmamağı təəssüfə səbəb olan bir 

xüsusiyyətdir. Həmin öyrəncilərin də nəticələrinin bənzər olduğunu görmək də təəccüb do-

ğurmur. Lakin əvvəlcədən müstəqilliyə alışdırılmış tələbələr isə potensiallarını hiss edərək hə-

yatın hər bir sahəsində, təhsil də daxil olmaqla irəliləməyə müvəffəq olurlar. 

Dil öyrənmədə müstəqil öyrənməni tələbəyə mənimsətmənin faydalarını müəyyənləşdirər-

kən nəzərə almaq lazımdır ki, dil öyrənmə prosesi uzun müddətli bir proses olduğu üçün tələ-

bə hər zaman bir pedaqoqla ünsiyyətdə və ya hər hansısa bir təhsil proqramında müntəzəm 

dərslərə yazılmaya bilər. Yəni hər hansısa bır təhsil müəssisəsinə davamiyyətli şəkildə baş 

çəkməyə bilər. 

İngilis dilinin tədrisi zamanı tələbələrə danışığı öyrədərkən bu dilin müstəqil öyrənilməsi 

və istifadə edilməsi üçün burada müxtəlif üslubların olduğu öyrədilməlidir və onların özləri-

nin bu dili istifadə edərkən doğru üslubu seçməyi vərdiş halına gətirməyin vacib olduğunu 

Penni Ur vurğulayır. 

“Tələbələrə ingilis dilini tədris edərkən onlara əsasən başa düşməyin və başa düşülməyin 

yollarım öyrətmək lazımdır. Dil öyrənmədə ilkin mərhələdə dörd vərdişin demək olarki, hər 

birinin ən asan və ən çox istifadə olunan variantını öyrətmək lazımdır. Məsələn, “fortnighf” 

öyrətməkdənsə, “two weeks” daha məsləhətlidir. (6, s. 4) 

Ali təhsil müəssisələrində xarici dil dərslərinə marağın artırılması, motivasiyanın yüksək 

tutulması müəllim əməyinin danılmaz bir hissəsidir. Bu faktorlar tələbənin müstəqil fəaliyyəti 

ilə birbaşa əlaqəlidir. Müəllim tələbədə öyrənilən dilə qarşı pozitiv mövqe yaratmağı bacar-

malıdır. Müəllimlər tələbəyə müstəqil öyrənməni təcrid olunmuş vəziyyətdə öyrənmə ilə səhv 

salmamağı aşılamalıdırlar. Belə ki, müstəqil öyrənmədə müəllimlər də, həmyaşıdlar da fəaliy-

yətin bir hissəsidirlər. 

Bəzən müstəqil öyrənmədə yanlışlıqla təlimatçıya ehtiyac olunmadığına dair bəzi mülahi-

zələr gətirməyə çalışırlar. Çox az sayda tələbələr ali məktəbə müstəqil işləyən tələbə kimi gə-

lir. Əksər tələbələr isə təəssüf hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, müəllim avtoritar rejimindən gəl-

miş tələbələrdir. Demək ki, müəllim auditoriyada avtonomiya öyrənməni təkmilləşdirən etdi-

rən əsas qüvvədir. 

Günümüzə qədər aparılmış elmi araşdırmalara görə nəinki tələbə müstəqil fəaliyyətinin 

reallaşdırılmasında, ümumiyyətlə təlim prosesinin həyata keçirilməsində müəllim əməyinin 

rolu inkaredilməzdir. Şübhəsiz ki, məktəbin strukturunda əsas yeri müəllim və tələbə tutur.  

Müstəqil işi həyata keçirmək üçün tələbələrdə bir çox fərdi keyfiyyətlər inkişaf etdirilmə-

lidir. İlk növbədə onlarda bu işi həyata keçirmək üçün əzm, istək, daha sonra isə özünəinam 

olmalıdır. Əgər bu keyfiyyətləri tələbədə yaratmaq mümkün olmuşsa, artıq öyrənən üçün hə-
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dəflərini aydınlaşdırmaq, tədris materiallarını seçmək, özünüqiymətləndirməni həyata keçir-

mək kimi məsələlər öz həllini tapmış olacaq. 

Bəzən tələbəni müstəqil öyrənən etmək üçün onlara hansı vərdişlərin aşılanması sual do-

ğurur. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu hər bir müəllimə görə dəyişən məsələdir, yəni müəllimin 

tələbəni hansı dərəcədə sərbəst görmək gözləntisindən asılıdır, müəyyən mərhələlərdən keçən 

prosesdir. İlk öncə dərslikdən kənar tədris materiallarını əldə etmək və onları necə istifadə et-

məyin yollarını onlara inkişaf etdirmək lazımdır. İnternet mənbələrindən necə məlumat al-

maq, hansı xəbər saytlarından istifadə etmək, onlayn qəzetlər oxumaq və onların ev tapşırığı-

nın tamamlanmasında vasitə kimi göstərmək məqsədəuyğundur.  

Sonraki mərhələdə isə artıq öyrənən məqsədlər qoymaq, onları reallaşdırmaq, özünütəhsil-

ləndirməni planlamaq, özünüqiymətləndirməni həyata keçirmək kimi bacarıqlara yiyələnməyə 

nail olacaqdır. Təlimatçı tədris prosesində öyrənənlərinin hansı strategiyalarından daha çox is-

tifadə etdiyini və hansıların onlarda daha effektiv nəticə göstərdiyini nəzərə alıb həmin istiqa-

mətdə onları daha çox motivasiya etməlidir. Hər hansısa tapşırıq verildikdə onun həlli yol-

larında araşdırma, müzakirə, sual-cavab kimi strategiyaları tətbiq etməyin daha faydalı olduğu 

nəzərə çatdırılmalıdır. Bundan sonra isə tələbə özünə uyğun strategiyanı seçməlidir. 

Pedaqoji prosesdə baş verən müstəqil işlərin təzahür formaları bir çox hallarda təlim pro-

sesi ilə əlaqələndirilir. Təlim prosesində elmin son nailiyyətləri öyrənənlərə ötürülür, istər nə-

zəri, istərsə də praktik bacarıq və vərdişlər onlara aşılanır, onların vətən üçün rəqabətəqabil, 

çevik vətəndaş kimi püxtələşməyinə yaxından maraq duyulur. Bu yöndə nəsil yetişdirməyin 

ən faydalı yollarından biri təlim fəaliyyətində öyrədilənləri real həyat hadisələri ilə əlaqələn-

dirib əldə olunan nəzəri biliklərin praktik həyati tələbatlarla vəhdətini yaratmaq daha məq-

sədəuyğun ola bilər. 

Tələbənin müstəqil fəaliyyətinin reallığını və əhəmiyyətini didaktik vəzifələrə görə həyata 

keçirməyi nəzərdə tutan görkəmli rəhbərin ideyalarından anlamaq olur ki, hələ orta məktəbdə 

təhsil alarkən şagirdləri azad, heç bir əlavə kömək olmadan işlədilməsi prosesinə başlanılma-

lıdır. Bu zaman valideyn dəstəyinə də müəllimin ehtiyacı olur. Tələbənin evdə belə müstəqil 

fəaliyyət göstərməsi, bu fəaliyyətin üzərində valideyn nəzarətinin də özünəməxsus əməyi var-

dır. Evdə adətən uşaqların öz işlərinin məsuliyyətini öz üzərlərinə götürmələri, məsələn: öz 

otaqlarını səliqəyə salmaq, yemək yedikdən sonra stolun üzərini qaydaya salmaqda valideynə 

kömək göstərmək kimi fəaliyyətlər də müstəqil işin öyrənənin təfəkküründə inkişaf etməsinə 

kömək edir. 

Müstəqil iş tələbənin diqqətinin dərsə cəlb edilməsinin ən uğurlu yollarından biridir. Tələ-

bədə bilik əldə etmək üçün maraq oyanır. Ən başlıca şərtlərdən biri isə təlim mərhələsində 

tədris edilən mövzunun tələbəyə aydın şəkildə çatdırılmasıdır.  

“Ali məktəbdə xarici dil təlimi prosesində də tələbələrdə təlim əməyinə müsbət istiqamətli 

meyil və maraq yaratmağın mühüm şərtlərindən biri kimi, bu işin səmərəli təşkilini, məzmu-

nunu, həyata keçirilməsinin elmi-nəzəri əsaslarını, yeni konseptual metodologiyasını hazırla-

madan, dərin, nəzəri və təcrübi hazırlığa malik müstəqil düşüncəli nəsil də formalaşdırmaq ol-

maz. 

Tələbənin müstəqil çalışması məşğələyə olan marağını artırır, bilik almağa onda həvəs 

oyadır. Odur ki, məşğələ prosesində haqqında bəhs etdiyimiz mövzu tələbəyə tam aydın ol-

malıdır. Bu aydınlığı fənn müəllimi şablon etaplarla, kortəbii olaraq etməməlidir. Yəni, yeni 

öyrədiləcək mövzunun çətin və ya asan olmasından asılı olmayaraq tələbəyə hazır bilik ver-

mək lazım deyil. Belə bilik tələbəyə heç nə vermir, müəllimin izahından asılı olmayaraq hazır 

bilik, bacarıq, vərdiş və mənəvi keyfiyyətlər mənimsətmək üsulu keyfiyyətsiz xarakter daşıyır 
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və unudulur. Aşağı kurslarda (I-II) xarici dil dərslərindən tələbələr dilə, onun nəzəri və praktik 

cəhətdən öyrənilməsinə aid müəyyən biliyə malikdirlər, dil hadisələri, onların gedişi, qanuna-

uyğunluqları, təbii komponentləri arasındakı asılılıq, xarici dil materiallarını mənimsəmək və 

tətbiqi vəhdəti ilə bağlı biliyə yiyələniblər” (6, s. 17). 

Müasir dövrümüzdə təlim prosesinə müstəqil işin tətbiq edilməsində təlimin təşkili forma-

ları, məzmunu, metod və vasitələri, qiymətləndirmə prosesi nəzəri və praktik cəhətdən araşdı-

rılır. “Tələbə avtonomiyası” anlayışı pedaqoji ədəbiyyata tədricən daxil olur. Müstəqil fəaliy-

yət zamanı tələbəni fəallığa sövq edən interaktiv metodlardan istifadə olunması tövsiyə olu-

nur. Tələbənin diqqətinin tam olaraq təlim, təhsil üzrə cəmləşməsində müstəqil işin əhəmiy-

yəti barəsində pedaqoqlar munasibət bildirmişdirlər. Müəllif təlimə maraq hissini formalaşdır-

mağın müxtəlif üsullarından bəhs edərkən müstəqil düşüncə və idrak tərzindən istifadənin 

mühüm olduğunu və təlim ilə tərbiyənin birgə vəhdətindən faydalanmaqla tələbədə müstəqil 

fəaliyyətin vərdiş halına çevrilməsinin mümkünlüyünü vurğulayır. Həmçinin Nurəddin Kazı-

mov təlim prosesində özünənəzarəti də müstəqil fəaliyyətdə digər bir istiqamət kimi göstərir: 

“Müstəqil işin ayrı-ayrı növləri geniş təlim və tərbiyə imkanlarına malikdir. Zaman ötdükcə 

hər bir sahədə dəyişikliklər olduğu kimi təhsil sahəsində də olan yemliklər öz sözünü deyir. 

İllər öncə əgər dərs müəllimyönlü təşkil olunurdusa, bu gün metodikamızda tələbəyönlü dərs-

lərin həyata keçirilməsi məqsədyönlü hesab olunur. Müəllimyönlü tədris prosesində müəllim 

aktiv iştirakçı kimi çıxış edir, daha dəqiq dildə desək, dərsdə praktikadan çox nəzəriyyə bö-

yük yer alır. Öyrənən oxu, yazı, danışıq, dinləmə vərdişlərindən məhsuldar istifadə edə bilmir. 

Tələbəyönlü təşkil olunmuş sinifdə müstəqil işləmək kimi vərdişlər inkişaf etdirilir. Bu zaman 

ortaya tələbənin dərsdə müstəqil işləməsi və müəllim rolunun əhəmiyyəti barədə sual yaranır. 

Bəzən tələbəyönlü təşkil olunmuş sinif otağında müəllim rolunun əhəmiyyətinin az olduğunu 

vurğulayırlar. Baxmayaraq ki, auditoriyada orta məktəbi bitirib ali məktəbə qədəm qoyan 

tələbələr var, onların əksəriyyətinin müəllimyönlü təşkil olunmuş siniflərdən gəldiyinin şahidi 

oluruq. Bu da hələ də universitet tələbəsi olsa belə, tələbənin müəllimdən asılı olmadığı anal-

mına gəlmir. Belə tələbələrin hələ də müəllimin qiymətləndirməsinə, verdiyi instruksiyalara, 

istiqamətə, öyrənmə strategiyalarını seçməkdə köməyə ehtiyacı var. Görkəmli metodist Penny 

Ur qiymətləndirmənin müstəqil fəaliyyətə əsaslı təsiri olduğunu kitablarının birində vurğula-

yır (9,  s. 67-69). 

İstər orta məktəblər, istərsə də ali məktəb ocaqlarında müstəqil iş kimi tələbələrə öyrədilən 

bilik, bacarıq, vərdişlərin hansı dərəcədə mənimsənilməsinin yoxlanılması üçün müəyyən tap-

şırıqlar verilir. Bu tapşırıqların bəziləri sırf tədris olunan bölmə və ya fəsil ilə əlaqəli olur, bə-

ziləri isə idrak xarakterli olur. İdrak xarakterli tapşırıqlarda faktları analiz-sintez, qruplaşdır-

ma, planlaşdırma, bölmənin digər bölmə ilə əlaqəsi, fənlərarası inteqrasiya üzərində fəaliyyət 

aparılır. Pedaqoji təfəkkür baxımından hər bir öyrənən müstəqil işin təşkili yollarını zəngin-

ləşdirən həm nəzəri biliklərdən, həm də məqsədə uyğun praktikadan məlumatlı olmalıdır. 

Tələbələrin yaradıcılıqlarını nümayiş etdirmək digər fənlərə nəzərən xarici dil dərslərində 

daha çox rol oynayır. Ümumiyyətlə, dil öyrənən insan ilk növbədə yaradıcı olmalıdır. Xarici 

dil məşğələlərində öyrənənlərin maraq dairəsini, yaradıcı qabiliyyətlərini, akademik bacarıq-

larının səviyyəsini nəzərə alıb, onu yeni texnologiyalarla əlaqəli şəkildə tədris etmək lazımdır. 

Bu səmərəli şəkildə tələbələrdə nəticə verə bilər. Bununla yanaşı müstəqil işlər təfəkkür və tə-

xəyyülün inkişafına yol açan intellektual bacarıqların formalaşmasını əsas mahiyyət kimi nə-

zərə almalıdır, zehni və ya əməli problemlərin həllinə istiqamətlənməlidir. Qabaqcıl müəllim-

lərin dərsində bu özünü daha aydın büruzə verir. Belə ki, onların fəaliyyətində dərs fikir yü-

rütmək, müstəqil mülahizələr söyləmək, tələbələrin öz yoldaşları və müəllimlə ideya müba-
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diləsi aparmaq zəminində qurulur. 

Dərs zamanı və ya dərsdənkənar tələbə müstəqilliyi öyrənmə və öyrətmə prosesi ilə birba-

şa əlaqəli olduğundan müəyyən yollar, strategiyalar təklif olunarkən onların elmi-pedaqoji 

təhlilə ciddi tələbatı yaranır. Göstərilən hər bir tövsiyə heç də həmişə didaktik problemlərin 

həlli üçün müsbət nəticə ilə sonlanmır. Yaradıcı müstəqil tipli işlərin icrası müəllimin dərin 

elmi-pedaqoji kompetensiyasına əsaslanır. Müəllimin səriştəsizliyi bir çox nöqsanlara yol 

açır. Auditoriyaya daxil olan müəllim görür ki, tələbələrin əksəriyyəti mövzunu yaxşı qavra-

mayıb, onlarda təlimə qarşı maraq hissi yaranmayıb. Bu zaman müəllim metodlarını, pedaqoji 

fəaliyyətini təkmilləşdirmək əvəzinə materialı sadələşdirməyə, bir neçə dəfə təkrara, lazımsız 

xırdalıqlara yol verir. Müəllim müvəqqəti uğura nail olsa da, bu tələbədə uzunmüddətli təsir 

yaratmır, yalnız məşğələ saatında tələbə təlimə cəlb olunur. Bəzən də dərsi real hadisələrlə 

əlaqələndirməyin əhəmiyyətini səriştəsiz müəllim düzgün anlamır. Belə ki, dərsi özlüyündə 

maraqlı etmək üçün lazımlı-lazımsız həyatdan sitatlar gətirir, bu da dərsin keyfiyyətinə əsaslı 

təsir edir. Bəzən dərsin motivasiya hissəsində xüsusilə də bu fənn xarici dildirsə, müəllim dər-

sin zahirən maraqlı olmasına çalışır, musiqi parçaları, kinolardan hissələr, öyrənilən dilin 

məxsus olduğu xalqın adət-ənənəsinə uyğun materiallar gətirir, bir çox tələbələr isə bundan 

sui-istifadə etməyə başlayırlar, yəni gətirilən hər bir əlavə materialın dərsin gedişatına müsbət 

təsir göstərməsi üçün müəllim onlardan səmərəli formada istifadə etməlidir. 

“Tələbələrdə müstəqil yaradıcı fəaliyyət işi o zaman düzgün və optimal yolla müəyyənlə-

şir ki, təlim prosesində tələbələr arasında motivasiya yaradılır, əməliyyat idrak prosesləri işə 

qoşulur, refleksiv-qiymətləndirmə dəyərləri açıqlanır, emosional aktivləşmə tələb olunur. Ya-

radıcı müstəqil iş meydana çıxan çətinliklərin aradan qaldırılmasına və yeni tədris materialı-

nın dərk olunmasına, başqa sözlə tədris idrak bacarıqlarının özünəməxsus şəkildə “möhkəm-

ləndirilməsinə” xidmət etməlidir” (1, s. 262-263). 

Müstəqil iş müəllimlər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əldə olunmuş bilik, bacarıq və 

vərdişlərdən lazım olan qaydada istifadə olunmasına müəllimlər tərəfindən nəzarət olunur. 

Hər bir müəllim öyrənənin sinifdən kənarda istifadə edə biləcək öyrənmə bacarıqlarını inkişaf 

etdirməsini təmin etməlidir. Tələbə müstəqil işini də təşkil edərkən adətən strategiyalardan 

faydalanmaq və onları öyrənənlərə aşılamaq müəllimin üzərinə düşən öhdəliklərdən biridir. 

Müxtəlif mənbələrdə strategiyalardan müstəqil fəaliyyətdə istifadə etmək vacib amillərdən 

biri kimi göstərilib. Onlardan birində deyilir: “Öyrənəndə avtonomiya yaratmaq istəyən hər 

bir müəllim ilk növbədə onda tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirməyə təşəbbüs 

göstərməlidir. Yaradıcı təfəkkürün əsas vasitəsi uzun müddətli diqqət yaratmaqdır” (3, s. 92). 

° Mövcud olan vəsaitlərdən müəllimin köməyi olmadan faydalanmaq 

° Proqram üzrə nəzarəti öz öhdəsinə götürmək, heç bir nəzarətçi olmasa belə başladığı 

kimi tədris prosesinə davam etmək 

° Tələbənin(şagirdin) özündə öyrənməyə vərdiş yaratmaq, öyrənmə strategiyalarını nəzər-

dən keçirmək, özünə yetərli olanı seçmək 

° Avtonomiya tələbənin öz səhvlərini görmək bacarığını aşılamalıdır. Məsələn, tələbələrə 

tapşırıq verin. Bu hər hansısa inşa, yazı işi ola bilər, və yaxud tələbəyə deyə bilərsiniz ki, fərz 

edin redaktorsunuz, qəzetə məqalə yazırsınız. Bir dərsinizi buna ayırın. Onlara vaxt vermək 

lazımdır ki, işi bitirsinlər. Bitirdikdə səhvləri düzəltmək şansını verin, əvvəl tələbələrin yaz-

dıqlarını yüksək səslə özlərinə oxutdurun. Tələbələr öz səhvlərini görə biləcəklər və vaxt keç-

dikcə bu qabiliyyət güclənəcəkdir. Çünki bəzi tələbələrdə özlərinə inam həddən artıq güclü 

olduğu üçün onlar bəzən səhvlərini belə görmək istəmirlər, sonda heç öz yazdıqlarını belə 

oxumaq istəmirlər. Tələbələrin sinifdə etdikləri səhvlərini dəftərlərinin ayrı bir hissəsində 
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qeyd kimi saxlamağı tələb edin. Daim gözəçarpan bir yerdə olmalıdır. Daha sonra bu səhvləri 

nəzərdən keçirmək üçün onları ev tapşırığı kimi təyin edə bilərsiniz . 

° Müəyyən bir fəaliyyətə diqqətini uzun müddətdə yönləndirməkdə isə 3 strategiyaya mü-

raciət edilməsi məqsədəuyğundur. Bunlara məlumatlarda ardıcıllığı tapmaq, onları düzgün sı-

ralama, səhvlərdən nəticə çıxarmaq, məqsədləri əvvəlcədən aydınlaşdırmaq aid edilir. 

Məlumatlar ardıcıllığının tapılması tələbələrdə daim tədqiqata meyl, nə isə kəşf və ya ix-

tira etmək kimi bir hissi ortaya çıxarmaq üçün bir üsuldur. Məsələn tələbələrə və ya şagirdlərə 

qrup işi və ya layihə etmək kimi tapşırıq verilir. Lakin tələbələrin hər birinə müxtəlif işlər tap-

şırılır. Onlar eyni dövrdə eyni fəaliyyət göstərmək əvəzinə hər biri fərqli aspektləri öyrənmək 

üçün müstəqil tədqiqatlar üzərində işləyirlər. Hər biri aldığı məlumatı, əldə etdiyi nəticəni bir-

birləri ilə mübadilə edirlər, təşkil olunmuş layihə, qrup işi tələbələri əməkdaşlıq etməyə məc-

bur edir. Bütün araşdırma başa çatdıqdan sonra onlarda tədqiq etdikləri obyekt haqqında daha 

dolğun təsəvvür var. Tələbələr belə fəaliyyəti maraqlı, məcburi və paylaşılan adlandırırlar. 

Belə ki qrup üzvlərinin bir- birindən asılılıq təşkil etdiyi səbəbilə hər kəs öz işini tam və dol-

ğun yerinə yetirir. Bu fəaliyyətlərin hamısı da öyrənmənin daha effektiv olmasını təmin etmək 

üçün uzunmüddətli konsentrasiyaya təşviq edir. 

Səhvlərdən nəticə çıxarmaq. Kommuninativ yanaşmada göstərildiyi kimi müəllim dərsdə 

fasilitator, təşkilatçı, ən önəmlisi də motivasiya edən rolunu oynayır. Buna görə də tələbə, şa-

gird hər hansı bir səhv edərkən onların qaçınılmaz olmadığını bildirmək lazımdır və onlara 

keçmiş səhvlərdən öyrənmə qabiliyyəti təmin edilməlidir. Tələbəyə müəyyən bir tapşırıq ve-

rilir. Tələbə tapşırığı bitirən zaman ikinci dəfə onun öz yazdığını ona yoxlamaq üçün verilir, 

və ya dilləri tədris edərkən tələbə danışarkən onun səsi qeydə alınır, artıq növbəti dəfə öz sə-

sinə qulaq asdıqda həm öz nitqində etdiyi səhvləri tapacaq, həm də bundan sonra bacardığı 

qədər həmin səhvləri təkrarlamayacaq. 

Məqsədləri əvvəlcədən aydınlaşdırmaq. Hər bir fəaliyyəti həyata keçirərkən orada bu işi 

nə üçün etdiyini, nəyə nail olmaq istədiyini bilməsən uğur əldə edə bilməzsən. Tədris pro-

sesinə başlamazdan əvvəl ilk olaraq müəllim tərəfindən nəyi öyrətmək istəyirəm, tələbə tərə-

findən isə keçiləcək olan dərsdən nəyi əldə edəcəyəm kimi suallarına öz-özlüyündə cavab ve-

rilməlidir. Tələbələr hər hansı bir mövzuda nəyisə axtarıb tapmağa, araşdırmağa və ya kəşf et-

məyə motivasiya olsalar, sinif otağında müəyyən məqsədlər qoyacaqlar. Müstəqil cavab tələb 

edən suallar, həyatla əlaqədar məsələlər və onların hər birinin fikrinin nəzərə alınması onlarda 

özünü güvənə, həvəslənməyə səbəb olacaq. 

Müstəqil iş aşılanan bilik, bacarıq və vərdişlərin real həyat hadisəsinə əsaslanmağı tələb 

edir. Bununla yanaşı ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə, fərqli vəziyyətlərdə biliyin tətbiqi və 

yeni ünsürlərin yer alması vacibdir. İş öz məntiqliliyi və məzmunu ilə tələbənin öyrənməyə 

marağının yaxşılaşmasına səbəb olmalıdır. Bir nüans da qeyd edilməlidir ki, düzgün və əda-

lətli qiymətləndirmə kimi şəxsi keyfiyyətin də formalaşmasına xidmət edən iş tələbəyə təqdim 

olunmalıdır. Müəllimin düzgün idarəetmə strategiyası ilə zehni fəaliyyətinin bütün ağıla gələ-

cək cəhətlərinin birlikdə inkişafı həyata keçirilir. 

Müstəqil iş özü, nəzəri və praktik əhəmiyyət daşıyır. Bugünkü günümüzdə ölkəmizin müs-

təqil düşünən, öz ideyalarını yaradıcılıqla həyata keçirən, tənqidi təfəkkürə malik olan savadlı 

gəncləri bir mütəxəssis yetişdirmək kimi problem qarşıya qoyulmuşdur. Məsələnin mahiyyəti 

ondadır ki, problemi köklü həll etmək üçün səylə çalışmaq lazımdır. Aşağı kurslarda daha 

intensiv metodlarla mənimsədilən avtonomiya anlayışı sonrakı mərhələlər üçün müstəqil işə 

keçid rolunu oynayır. 

Əminliklə deyə bilərik ki, təlimin hər bir mərhələsinin səmərəli təşkilində öyrənənlərə 
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müstəqil fəaliyyət göstərmək üçün optimal şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün isə bizim öz 

işində məqsədli, “pedaqoji fəaliyyət” anlayışını bütün anlayışlardan üstün tutan müəllimlərə 

ehtiyacımız var.  

Məqalənin aktuallığı. Tələbələrdə müstəqil fəaliyyətin səmərəli təşkili özünün aktuallığı 

ilə fərqlənir.   

Məqalənin yeniliyi. Tələbələrdə müstəqil fəaliyyətin səmərəli diqqət mərkəzinə gətiril-

mişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı ola-

caqdır. 
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Ф.А. Рзаева 

 

Проблемы организации самостоятельной  

деятельности студентов 

 

Резюме 

 
Самостоятельная деятельность имеет теоретическое и практическое значение. В 

настоящее время в нашей стране выдвинута проблема обучения образованной, креатив-

ной и независимой молодежи. Сущность этой вопроса состоит в фундаментальном 

решении этой проблемы. Понятие “автономия” было извлечено из различных методов, 

которое позднее играет роль перехода в самостоятельную деятельность. Можно с уве-

ренностью сказать, что на всех стадиях организации обучения учащимся должны быть 

созданы оптимальные условия.  

http://www.britishcouncil.org/
http://www.blog.irisconnect.com/
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http://www.kavzen.az/


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 99 

 

F.A. Rzayeva 

 

The problems of organizing autonomus learning 

 

Summary 

 
 Independent work has theoretical and practical importance. Today, the problem of 

training  literate, creative, and autonomus young people of our country as specialists are put 

forward. The essence of issue is that we shoud work hard to solve the problem fundamentally. 

The concept of  “autonomy”that  is adopted with different methods later plays transition to the 

independent work. Confidently, we can say that optimal conditions should be created to 

demonstrate to learners in all stages of organization of training. Therefor we need teachers 

preferring  “pedagogical activity” to all other ones.   
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tolerantlıq probleminin qoyuluşu 
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Açar sözlər: tolerantlıq tərbiyəsi, pedaqoji proses, yaşın senzitivliyi, tolerantlığın dini 

konsepsiya sistemi, dözümlülüyün vəzifəsi, vicdan azadlığı 

Ключевые слова: воспитание толерантности, педагогический процесс, возрастная 

сензитивность, религиозно-концептуальная система толерантности, задача толерант-

ности, свобода совести 

Key words: tolerance education, pedagogical process, age sensitivity, religious-

conceptual system of tolerance, the problem of tolerance, freedom of conscience 

 

Tolerantlığın dini konsepsiya sistemi öz inkişafını bu anlayışın mahiyyəti ilə bağlı fəlsəfi 

düşüncələrdə də tapır. Müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif fəlsəfi məktəb və mənəvi-ideoloji isti-

qamətlərdə biz “dözümlülük” (“tolerantlıq”) anlayışına müəyyən təriflər və buna bənzər ide-

yalar tapa bilərik: tərbiyə və biliklərin hesabına etirasların cilovlanması (Cokrat); intellektual 

özünümüdafiyə (Platon); “qızıl orta məxrəcə” cəhd (Aristotel); nicat və peşmanlıq (K.S. 

Tertuliani); əzablara qalib gəlmək (F. Akvinski, İ.M. Ekxart); tamaha qalib gəlmək (E. Potter-

damski); simpatiya (A. Smit, D. Yum); səmərəli özünənəzarət (L.K.Voveranq); mülayimliyə 

meyl (F.V.Veys);  mərhəmət (J.-J. Russo, A. Şopenhauer); ümumi insani borc (İ. Kant); taraz-

lığın müdrik ölçüsünü saxlamaq (İ.V. Höte); dini şövq (U. Cems); prinsiplərin qorunması (K. 

Yaspers); susmağın fenomeni (T.Karleyl); öz ehtiyaclarına və istəklərinə nail olmaq üçün 

subyektin reallıqla kompromisi (X. Plesner). 

Dünya fəlsəfi fikrində “dözümlülüyün” başqa “davranış aktlarından” ayrılması, bu anlayış 

üçün sistemyaradıcı konstruksiyaların axtarışı ilə bağlı məsələlər də qaldırılmışdır (S.L. 

Frank, N.A. Berdyayev və b.). Bu işlərdə tədqiq etdiyimiz anlayışın aşağıdakı təriflərini qeyd 

etmək olar: dözümlülük “orta məxrəci axtarmaq məharəti” kimi (D.N. Danilevski), insanın fi-

zioloji xarakteristikası (P.Y. Çaadayev); başqasının azadlığına imkan (V. Solovyev); dözüm-

lülük siyasi mötədillik və vətəndaş cəsarəti kimi (S.L. Frank); dözümlülük mənəvi şüurluluq 

səviyyəsi ilə müəyyən edilir (N.A. Berdyayev); dözümlülük başqasına mərhəmətli münasibət 

kimi (S.V. Meyen); ya rəhmliliklə (susmaqla), ya da hərəkətdə (dialoqda) müşahidə edilən da-

xili vəziyyət (Y.A. İşenko); tolerantlıq başqasını olduğu kimi qəbul etməyə maraqlı olan ha-

zırlıq kimi (Y.A. Şneyder). 

Respublikamızda da bu problemlə bağlı son dövrlərdə fəlsəfi, pedaqoji, psixoloji xarakter-

li tədqiqatlar aparılmağa başlanılmış və ilkin nəticələr əldə olunmuşdur. 

Prof. R. Aslanovanın “Qloballaşma və mədəni müxtəliflik” (1), S. Bahadurqızının “Dini 

dözümlülüyün Azərbaycan nümunəsi beynəlxalq diqqət mərkəzində” (“Təhsil problemləri” 

qəz., 2013, 01-07 mart), İ.B. Əmirəliyevanın “Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaş-

dırılması. Monoqrafiya” (Bakı, Mütərcim, 2016), P.B. Əliyevin “Tolerantlıq tərbiyəsinin sis-
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temi” (2), “Tolerantlıq prinsipinin təlim-tərbiyə işində nəzərə alınması haqqında” (Azərbay-

can məktəbi, 2007, № 2), “Yeniyetmə məktəblilərin tolerantlıq tərbiyəsi”, “Məktəblilərin tole-

rant mədəniyyətinin inkişafı”, “Məktəblilərin tolerant tərbiyəsində gender probleminin nəzərə 

alınması” (“Təhsil müəssisələrində tərbiyə işinin təşkilinin nəzəri və praktik problemləri” ki-

tabında. Bakı: Mütərcim, 2011) adlı monoqrafiya və məqalələri tolerantlıq tərbiyəsi proble-

minin müxtəlif aspektlərdən həllinə xidmət edən dəyərli əsərlərdir. Bunlarda da problemin 

mahiyyəti müxtəlif prizmalardan şərh olunur. 

Tolerantlıq problemi antik fəlsəfədə belə aktual idi. Aristotel “Nikomaks etikası”nda ya-

zırdı ki, “yaxşı adam o deyil ki, “özünə qarşı anlaqlı hərəkət edir”, yaxşı adam o adamdır ki, 

“bu cür başqasına münasibət bəsləyir; bu isə - cətin işdir” (5, s.85). Rum imperatoru M. Avre-

linin “Özümə qarşı” və ya “Özümlə tək” yazılarında həmsöhbətinə qarşı tolerant münasibət 

problemi qaldırılır (4, s.38-40). 

Bir şox filosofların yaradıcılıqlarında dözümlülüyün vəzifəsi vətəndaş sülhünü və haqsız-

lıqlardan müdafiəsini təmin edən amil kimi verilmişdir. Bu ideyalar M. Montenin “Təcrübə-

lər”i ilə (1588 il) başlayaraq və J. Lokkun “Din dözümlülüyü haqqında məktub” (1690 il), J.-

J. Russonun “Əxlaq haqqında məktublar” (1758 il), “Yuliya və ya Yeni Eloiza” (1758 il) və 

əsasən də onun tərəfkeşi olan Volterlə “Fəlsəfi məktublar”da (1763 il) qurtarır. Bununla belə 

yeni dövrün dünyəvi mütəfəkkirləri dini azadlığın və dini dözümlülüyün ideyalarını müdafiə 

edirdilər.  

Tədqiq etdiyimiz problem baxımından İ. Kantın yaradıcılığını da qeyd etmək vacibdır. O, 

tolerantlığı insanın daxili “mən”inə yönəldir. Alman mütəfəkkirinin işlərində, məsələn 

“Ümumdünya vətəndaşlıq planında ümumi tarixi ideyalar”ında (1784 г.) tolerantlıq – “başqa-

sına” münasibət probleminin mahiyyətinə dair düsüncələrə rast gəlmək olur. İ. Kantın fikrinə 

görə, insanda iki əks meyllilik var: özünə bənzərlərlə ünsiyyətə maraq və özünü təcrid etməyə 

cəhd. Belə bir situasiyada başqa carə qalmır, məcburdur ki, öz yaxınları ilə birgə yaşamağa 

cəhd göstərsin, “onlara dözə bilmir, lakin onlarsız da yaşaya bilmir” (9, s.11). Başqa sözlə, in-

san ona yad olan hər bir şeyə öz təbii intolerantlığının öhdəsindən gələ bilir, öz  ictimai qiy-

mətini və yerini əldə edir. İ. Kant öz “İnsan təbiətindəki əzəli qəzəb haqqında” (1792) əsərin-

də göstərir ki, hər bir insana “hansısa etirazından”, “yenilikdən”, “ürəyindəki dəyişiklikdən” 

əl çəkmək də vacibdir (8, s. 51). Bu islahat nəticəsində təbii uyğunsuzluq, özünəsevgi, rəqa-

bət, başqalarının üzərində hakimiyyət və tabeçilik yerinə öz borcunu dərk edərək tələblərə ta-

be olmaq yaranır: “Öz simanda və başqasının simasında bəşəriyyətə qarşı hər zaman vasitə ki-

mi yox, məqsəd kimi  hərəkət et” (8, s. 270). 

Tədqiq etdiyimiz problemin həllinə xüsusi töhfə L.N. Tolstoy (zülmə qarşı zorakılıq gös-

tərməmək konsepsiyası), A. Şveyçer (itaət dünyəvi duyum kimi konsepsiyası), N.K. Rerix 

(dözümlülük qarşılıqlı fəaliyyətin aktiv forması kimi konsepsiyası) tərəfindən verilmişdir. 

Dözümlülük probleminə rus filosoflarından L.N. İlinin, M.M. Tareyevin, S.N. Trubesko-

yun və b. əsərlərində də toxunulmuşdur. 

M.M. Tareyev dözümlülük ilə səbri eyniləşdirir və göstərir ki, “haqlı-əzabların haqsızlı-

ğında möhkəmlənir” (13, s. 181).   

L.N. İlin itaəti mənəvi səbirlə əlaqələndirir və hesab edir ki, itaət məhəbbət yaradır, insa-

nın dəyərini çoxaldır və mənəviyyatca yüksəldir. O, ruhun təkmilləşdirilməsinə, yaradıcı ak-

tivliyə gətirən səbrin fəal formasını qəbul edir (7). 

S.N. Trubeskoy vicdanı dözümlülüyün dəyərli meyarı hesab edir: “Yalnız onun vasitəsilə 

insan anlayır ki, yaxşılıq və dözümlülük hər şeyə qarşı ümumi öhdəlikdir..., və o zaman o hə-

qiqi və qiymətlidir ki, təmənnasızdır, insan heç bir mənfəət məqsədi güdmür və yaxınlarına 
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anlayışlı münasibət bəsləyir” (14, s. 289). 

Dini dözümlülük haqqında V.V. Rozanovun fikirləri də diqqətəlayiqdir. Onun üçün dö-

zümlülük – biri-birinin qiymətini dərk etməkdədir, “bərabər səviyyədə söhbətdə”, “müqəd-

dəsliyin əzabda olduğunu” boynuna almaqdadır (11, s. 424). 

Təbiətin bəxş etdiyi təbii haqq kimi dini azadlıq anlamı hər bir vətəndaşa azad dini sita-

yişə və bütün dinlərin bərabərliyinə imkan verir. Bu isə Respublikamızın müstəqillik əldə et-

diyi ilk gündən başlayaraq insan hüquqları ilə bağlı demokratik milli qanunvericiliyimizdə öz 

əksini tapmışdır: “Heç kim öz, hətta dini fikirlərini deməkdə çəkinməməlidir, çünki bu, qanun 

tərəfindən qoyulmuş ictimai asayişi pozmur”, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (27 

noyabr 1995 il) azsaylı xalqların azadlıqlarının müdafiəsi ilə bərabər dini inanclar azadlığını 

da təmin edir.  

Vicdan azadlığının məzmun prinsipi tədricən plüralistik ideyaların etirafına gətirib çıxardı. 

Vicdan azadlığı prinsipinə yanaşmada bir çox yeniliklər ikinci dünya müharibəsindən sonra 

yarandı. Xüsusi rol burada millətlərarası təşkilatlar, ilk növbədə BMT-nin üzərinə düşdü. Vic-

dan azadlığı prinsipinin hər tərəfli dərindən işlənməsi, onun sığortasının, hüquqi və əxlaqi mə-

qamlarının dəqiq təsbit edilməsi məlum sənədlərdə, həmçinin 10 dekabr 1948 ildə BMT Baş 

Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş insan haqları Ümumi Deklarasiyasında, 16 noyabr 

1995-ci ildən YUNESKO-nun tolerantlıq prinsip Deklarasiyasında öz əksini tapmışdır.  

YUNESKO və BMT-nin tolerantlığa qarşı çağırışın əsas məqsədi ondan ibarət olmuşdur 

ki, onu “insanın daxilində, sonra isə insanlar arasında münasibətləri müəyyən edən və forma-

laşdıran sosial-siyasi mexanizmlər” də təsdiq etsin. Bu məsələlər beynəlxalq hüquq, sosial 

institutlar, ədliyyə, təhsil, mədəniyyət, kommunikasiya kimi sahələrdə həyata keçirilməsi kon-

kret mümkündür, qeyd etmək lazımdır ki, onların hamısı birgə məsuliyyət etikası olan vacib 

bir məsələdə birləşirlər. 

Son illər ərzində beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş sənədlərdə, qanunlarla 

sığortalanmış və anadan olandan ona məxsus olan insan haqları və azadlığının təsdiqlənmə-

sində yeni məqamlar yaranmışdır. Burada əsas dönüş nöqtəsi o hesab olunur ki, vicdan azadlı-

ğı tək hər hansı dini baxışlara itaət və ya inkar etmək hüququ kimi deyil, daha geniş anlamda-

dır: azad fikir, vicdan, din və inanclar, onları azad ifadə etmək haqları, hər hansı sülhsevər-

materialist, idealist və ya dualistik təsəvvürlər haqqı, vətəndaşların şəxsiyyətinə, hüquq və 

azadlıqlarına toxunulmayan sosial-siyasi və etik doktrinalar. Dövlət, hakimiyyət, hakim or-

qanlar sülhsevər münasibətlərdə nəinki bitərəf qalmamalı, onlar həm də qarşılıqlı əməkdaşlıq, 

dözümlülük mühiti üçün şərait yaratmağa borcludurlar. Milli azlıqların etnik, mədəni, dil və 

dini özəlliyi qorunmalıdır, hər hansı dini və ideoloji təqib formaları qadağandır.  

Beynəlxalq sənədlərdə müəyyən olunmuş bu problem üzrə əsas müddəalar bir çox ölkələ-

rin qanunvericilik qərarlarında öz əksini tapmışdır. Bizim ölkə Konstitusiyasında qeyd olunur 

ki, müxtəlif irq və millətlərdən olan Azərbaycan vətəndaşları bərabər hüquqlara malikdirlər və 

həyata keçirilməsi ölkənin bütün millət və xalqlarının hərtərəfli inkişafı və yaxınlaşmasını tə-

min edir; Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının borcu – çoxmillətli Azərbaycan 

dövlətinin  digər vətəndaşlarının, millətlərin, xalqların milli ləyaqətinə hörmət etməkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra filosoflar tolerantlıq probleminə daha geniş fəlsəfi prob-

lem olan “Mən və digəri” kontekstində yanaşırlar. P. Kropotkinin, A. Kamyunun, K. Yasper-

sin, N.A. Berdyayevin, İ.G. Gerderin və başqalarının əsərləri bu məsələyə həsr edilmişdir. 

Araşdırılan problemin tədqiqi tarixində N.A. Berdyayev nəzərə çarpan bir iz buraxmışdır. 

Ümumbəşəri və milli münasibətlər problemini irəli sürərək, o, əsas şərt olaraq bəşəriyyətin 

birliyinə, inkişafda olan milli özünəməxsuluğun qarşılıqlı asılılığına, insanlığa, qarşılıqlı tole-
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rantlığa, xalqların qardaşlığına və bu qardaşlıq olmadan milli individuallığın mümkünsüzlü-

yünə prinsipial əhəmiyyət verirdi. O, inanırdı ki, milli hiss insana nəsib olan bütün xüsusiy-

yətlərdən daha kövrək və həssasdır, ona görə bir tələbə ilə ünsiyyət qurarkən “həm insanın 

özünün, həm də onun aid olan millətin milli hissini təhqir etmək, hətta ehtiyatsız sözlə belə 

incitmək  qəbuledilməzdir” (6, s. 53). 

Baxılan problem nöqteyi-nəzərindən M. Uolserin tolerantlıq məsələsinə mədəni və dini, 

insanların həyat tərzindəki fərqliliklərə dözümlülük münasibəti kimi baxılmasına və bu priz-

madan araşdırılmasına verdiyi böyük töhfəni qeyd etməmək olmaz. Bu baxımdan o tolerant-

lığı dünyanı qorumaq naminə fərqliliklərə təvazökar bir münasibəti ehtiva edən bir ictimai qu-

ruluş kimi başa düşürdü. Onun fikrincə, tolerantlıq – passiv, rahatlıq, fərqliliklərə yumşaq ya-

naşma mövqeyidir; başqalarına açıqlıq, maraq, hörmət, dinləmək, öyrənmək istəyidir; insanlı-

ğın çiçəklənməsi üçün vacib bir şərt kimi qəbul edildiyi fərqlərin həvəslə təsdiqlənməsi ilə hər 

bir kişiyə və ya bir qadına tam seçim sərbəstliyi verilməsidir” (15, s. 26). Tədqiqatçı tərəfin-

dən tolerantlığa imkan verən beş növ siyasi sistem, tolerant cəmiyyətlərin beş modeli müəy-

yən edilmişdir: çoxmillətli imperiyalar, beynəlxalq birliklər, konsosiativ (birgə) quruluş, milli 

dövlətlər, immiqrant cəmiyyətlər. Bundan əlavə, onun tərəfindən tolerant münasibətlərə əsas-

lanmalı olan müxtəlif cinslərin nümayəndələri - kişilər və qadınlar arasındakı münasibətlər 

problemi də ortaya qoyulur (15). 

Cəmiyyətdəki tolerantlıq problemi rus filosofu V.A. Lektorski tərəfindən də araşdırılmış-

dır. O, tolerantlıq fenomeninə fərqli baxışları təmsil edən cəmiyyətdə tolerantlıq modellərinin 

müəyyənləşdirilməsinə bir yanaşma təklif edir: tolerantlıq fərqli baxışların, inancların və 

praktik hərəkətlərin mövcudluğuna laqeydlik kimi; qarşılıqlı anlaşmanın mümkünsüzlüyü ki-

mi (tolerantlıq başqasına hörmət kimi çıxış edir, eyni zamanda həmin şəxsi anlaya bilmir və 

qarşılıqlı əlaqə qura bilmir); başqalarının zəifliyinə təslim olmaq və paralel olaraq onlara qarşı 

müəyyən bir nifrətlə yanaşma kimi; öz təcrübəsi və dialoqunun genişləndirilməsi kimi (tole-

rantlıq, dialoq nəticəsində mövqelərin qarşılıqlı dəyişdirilməsinə gətirən başqa bir mövqeyə 

hörmət kimi) çıxış edir (10, s. 46-54). 

İ.Z. Skovorodkinaya görə tolerantlığın inkişaf dinamikasını bir neçə mərhələyə ayırmaq 

olar: tolerantlıq dini dözümlülük kimi; tolerantlıq fərqli dünyagörüşlərə dözümlülük kimi; to-

lerantlıq digər əqidə təmsilçilərinə, siyasi qruplara, ənənələrə, əxlaqi prinsiplərə dözümlü mü-

nasibət kimi, tolerantlıq bəşəriyyətin yaşaması üçün vacib şərt kimi, tolerantlıq başqa bir insa-

na hörmət forması kimi, tolerantlıq insanlar arasında məhsuldar bir iş birliyi elementi kimi 

(12, s. 91).  

Beləliklə, hazırda tolerantlıq digər dünyagörüşlərin, siyasi yönümlərin, ənənələrin və mə-

nəvi vərdişlərin nümayəndələrinə qarşı dözümlülüyü əhatə edir. Dözümlülük insanlar arasında 

səmərəli əməkdaşlıq mühitinin vacib və zəruri bir hissəsidir. Müxtəlif siyasi sistemlərin, mə-

dəniyyətlərin, dünyagörüşlərin fikir plüralizmi və dialoqu müasir şəraitdə insanın yaşaması 

üçün zəruri şərt halına gəlir və onun praktik dəyəri ölçüyəgəlməz dərəcədə artır. 

Beləliklə, tolerantlıq insan elminin müxtəlif sahələrində bir araşdırma mövzusu olaraq: pe-

daqogika, psixologiya, fəlsəfə, sosiologiya, etika, politologiya, etiologiya, mədəniyyətşünas-

lıq, tibb kimi bir neçə əsas mənanı özündə cəmləşdirir: orqanizmin bu və ya digər amillərin 

mənfi təsirinə (psixoloji, ekoloji, emosional) dözmək qabiliyyətini; orqanizmin hər hansı bir 

maddənin, zəhərin mənfi təsirlərinə dözmə qabiliyyətini; müəyyən siyasi qüvvələrin iqtidarda 

olduqları təqdirdə, sıralarında müxalifət nümayəndələrinin varlığını qəbul etməyə hazır olma-

ları; xalqların, millətlərin, dinlərin xüsusiyyətləri ilə əlaqəli digər növ baxışlara, fikirlərə, əx-

laqa, hisslərə, vərdişlərə, davranışa, dünyagörüşünə, başqasının həyat tərzinə, inanclarına dö-
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zümlülük və güzəşt; mədəniyyətin xüsusiyyətinə, vətəndaş razılığına aparan yol, söz azadlığı 

prinsipinə riayət etmək üçün zəruri şərt; başqalarının fikirlərinə, inanclarına, davranışlarına, 

uşaqlara qarşı dözümlülük və məhəbbət; fərqli millətlərdən olan insanlar arasında nifrət və 

düşmənçiliyin olmaması deməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan Respublikasında milli mədəniyyətə əsaslanmaqla bü-

tün vətəndaşların hüquq və tələbatlarının təmin olunmasına çox münbit şərait yaradılmışdır. 

Bütün bunlara baxmayaraq, inteqrasiya etdiyimiz qabaqcıl dünya dövlətlərində, xüsusilə də 

super dövlətlərdə etnik və milli zəmində qruplararası qarşıdurma, ekstremizm, aqressiya 

meyllərinin güclənməsi üçün təbliğatı işlər, dini kitablar, dini qruplaşma kimi hallar tez-tez 

müşahidə olunur və bu, qəsdən başqa ölkələrə də ötürülür. Getdikcə, uşaqlar arasında da xoşa-

gəlməz, qəddar, aqressivlik hallarının geniş yayılmasına şərait yaranır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. “Tolerantlıq” anlayışının pedaqoji mahiyyətinin müəyyənləşdi-

rilməsindən; “tolerantlıq tərbiyəsi” və “tolerantlığın pedaqoji tərbiyə vasitəsi” anlayışlarının 

açıqlanmasından; tolerantlıq növlərinin təsnifatlarının təhlili və sistemləşdirilməsindən ibarət-

dir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, ondan ibarətdir ki, kiçik məktəb yaşında 

olan uşaqlarda tolerantlıq tərbiyəsinin imkan və yollarının, onun vasitələrinin pedaqoji univer-

sitetlərin tədris planlarına daxil olan “Uşaqlarda tolerantlıq tərbiyəsi ilə bağlı pedaqoji kadrla-

rın hazırlanması” ixtisaslaşdırılmış xüsusi kurs (seçmə fənn) proqramının hazırlanmasında və 

həyata keçirilməsində; uşaqlarda tolerantlıq tərbiyəsi ilə bağlı ibtidai sinif müəllimlərinin 

hazırlanmasına dair təlimat və metodik vəsaitlərin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Aslanova R. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik. Bakı, 2004, 264 s. 

2. Əliyev P.B. Tolerantlıq tərbiyəsinin sistemi // Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin 

xəbərləri. Pedaqoji və psixoloji elmlər seriyası. 2009, № 3, s. 28-37. 

3. Ömərov V. Vətəndaş cəmiyyəti və tolerantlıq. “Səs” qəz., 2012, 3 iyul. 

4. Аврелий М. Размышление Римского императора Марка Аврелия о том, что важно 

для самого себя.  М.: Репр. Изд., 1991, 64 с. 

5. Аристотель. Сочинения: в 4 т.– М.: АН СССР, 1983,  т. 4, 829 с. 

6. Додонов В.И. Приоритетные национальные ценности духовной культуры и обра-

зования в трактовке отечественных философов и педагогических мыслителей конца 

ХIХ – начала ХХ вв. // Национальные ценностные приоритеты сферы образования и 

воспитания (вторая половина ХIХ – 90-е годы ХХ века) / Под ред. З.И. Равкина. – М.: 

ИТОП РАО, 1997, с. 18-61. 

7. Ильин Е.Н. Собрание сочинений: в 10 томах / Сост. Ю.Т. Лисицын. М.: Русская 

книга, 1994, т. 3, 592 с. 

8. Кант И. Сочинения в 6 т.  М.: Мысль, 1966,  т. 4, 305 с. 

9. Кант И. Сочинения в 6 т. – М.: Мысль, 1966, т. 6, 286 с. 

10. Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы фило-

софии, 1997, № 11, с. 46-54. 

11. Розанов В.В. Сочинения: в 2 т. – М.: Религия и культура, 1990,  т. 1. 639 с. 

12. Сковородкина И.З. Национальное образование на Архангельском Севере (1917-

1999 годы) Монография. – Архангельск: Поморский университет им. М.В. Ломоносова, 

2001, 121 с. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 105 

13. Смысл жизни: Сокровищница русской религиозно-философской мысли: Анто-

логия / Общ. Ред. Н.К. Гаврющина.  М.: Прогресс, 1994, 592 с. 

14. Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания.  М.: Республика, 1994, 432 с. 

15. Уолцер М. О терпимости. Перевод с англ. Яз. И. Мюрнберга. М.: Идея-Пресс, 

Дом интеллектуальной книги, 2000, 160 с. 

          

Р.А. Тагиева 

 

Постановка проблемы толерантности в истории  

и теории гуманитарных наук 

 

Резюме 

 
Данный подраздел включено понятие «воспитание толерантности», выделеныи ана-

лизированы этапы развития проблемы воспитания толерантности в истории и теории 

педагогики, представлена нормативно-правовая база, показанкак педагогический про-

цесс специфика воспитания толерантности, обоснована сензитивность (чувствитель-

ность) начального школьного возраста в формировании терпимости. 

 

R.A. Tagiyeva  

 

Problem of tolerance ın the hıstory and  

theory of the humanıtıes 

 

Summary 

 
This paper includes the concept of "education of tolerance", identifies and analyzes the 

stages of development of the problem of education of tolerance in the history and theory of 

pedagogy, presents a legal framework, shows the specifics of education of tolerance as a 

pedagogical process, the sensitivity of primary school age in the formation of tolerance) is 

justified. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 04.01.2021 

  

      

 

  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 106 

Tarix dərslərində Xocalı soyqırımının öyrənilməsi metodları 
 

Humeyrə Dadaş qızı Nadiri 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdindəki 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin müəllimi 

E-mail: nadirihumeyre@gmail.com 

 

Rəyçilər: t.ü.f.d., dos. A.M. Balayev, 

                t.ü.f.d., dos. S.Ə. Talıblı 

 

Açar sözlər: Xocalı, soyqırım, genosid, erməni separatçıları, terrorçular, beynəlxalq icti-

maiyyət, hərbi təcavüz, milli ordu, XTMD 

Ключевые слова: Ходжалы, резня, геноцид, армянские сепаратисты, террористы, 

международное сообщество, военная агрессия, национальная армия, ООПТ 

Key words: Khojaly, massacre, genocide, Armenian separatists, terrorists, international 

community, military aggression, national army, SPNT 

 

Tarix elmi  xalqın həyatında baş verən hadisələri özünəməxsus metodlarla öyrənir və gələ-

cək nəsillərə ötürür. Tarix elmində ümumelmi və xüsusi tarixi metodlardan istifadə olunur. 

Buraya ideoqrafik, retrospektiv, tarixi-tipoloji, tarixi-sistemli, tarixi-müqayisəli, tarixi-genetik 

metodlar daxildir. Tarix elmi təkcə təsviri və müqayisəli metodlardan istifadə etmir. O, bir nə-

zəri elm kimi müxtəlif metodlara əsaslanır. Çünki “tarix elmi öz metodlarını əhəmiyyətli də-

rəcədə zənginləşdirmişdir. Burada həm ciddi kəmiyyət analizi, həm struktur metodlar, həm 

semiotika, həm də bəzi başqa yanaşmalardan istifadə edilir” (11, s. 15).  

Tarix dərslərində vəhşi, qəddar, qaniçən, faşist ermənilərin Azərbaycan xalqına və bəşə-

riyyətə qarşı törətdikləri ən böyük qətliam, soyqırım və genosid olan Xocalı soyqırımı haq-

qında ətraflı məlumat verilməli və qeyd edilməlidir ki, bu faciə beynəlxalq aləmdə geniş əks-

səda doğurmuşdur. Yada salmaq lazımdır ki, hələ 1991-ci il sentyabrın 2-də Xankəndində er-

məni “deputatları” sessiya çağıraraq “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın yarandığını elan etdi-

lər. Buradakı seperatçı erməniləri Ermənistan dövləti və açıq fəaliyyətə başlamış “Daşnaksüt-

yun” millətçi  partiyası idarə edirdi.1991-ci ildə həmin dövrdə Azərbaycanı yaranmış milli or-

du hissələri və xüsusi təyinatlı milis dəstələri Dağlıq Qarabağda fəaliyyətə başladılar. Sepa-

ratçı rejim quldurlardan və terrorçu başkəsənlərdən  ibarət “Artsaxın milli-azadlıq ordusu”nu  

yaratdı. 

Xocalı soyqırımı dünyanın müxtəlif ölkələrində hər il anılır, bu qanlı hadisəyə həsr olun-

muş minlərlə əsərlər, kitablar, filmlərdə erməni faşizminin mahiyyəti aşkara çıxarılır. Xatın, 

Babi-Yar, Sonqmi, Lidise, Oradur faciələrilə ilə müqayisə olunan Xocalı soyqırımı sivilizasi-

ya tarixinə daxil olan ən qanlı hadisə hesab olunur. Xocalı soyqırımı ermənilərin azərbaycan-

lılara qarşı apardıqları 200 illik qanlı, məkrli siyasətin ən vəhşi davamıdır. Milli əlamətə görə 

həyata keçirilən bu soyqırım həm də etnik təmizləmədir. Soyqırımın baş verdiyi ildə mütə-

rəqqi, vicdanlı, obyektiv mətbuat orqanları bu faciəni ətraflı işıqlandırmışlar.  

Xocalıya hücum ərəfəsində şəhərdə 3 min nəfərə yaxın əhali qalmış, şəhəri 80 nəfərdən 

ibarət yerli batalyon, 20 nəfərdən ibarət milli ordunun hərbçiləri, 60 nəfər yerli milis əmək-

daşları qoruyurdu. Onların hərbi texnikası 200-250 avtomat silahlardan, 2 alazan, 2 “Qrad” 

raket yaylım atəş qurğusundan, 1 artilleriya topundan ibarət idi (6, s. 55). Xocalının mühasi-

rəyə alan quldur dəstələrində isə piyadaların zirehli maşınları, avtomat silahlar, “Alazan” ra-
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ketləri, tanklar, çox sayda canlı qüvvə var idi. Onlara hücum zamanı Xankəndindəki 366-cı 

polk da kömək etdi.  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində 

yerləşən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın 

iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan etdilər (5, s. 8). Çoxsaylı ağır 

texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. 

Bu soyqırım nəticəsində 613 nəfər öldürüldü, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 nəfər əsir götürüldü 

və 150 nəfər itkin düşdü (4, s. 285).  

Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı 3-cü batalyonunda 50-dən çox erməni zabiti və 

gizirləri iştirak etmişdir. “Həmin gecə saat 23:00-da ermənilər üç istiqamətdən Xocalıya hü-

cum etdi. Bu hücumda Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin tabeçiliyində olan silahlı 

qruplar, muzdlu terrorçular, özünü “Artsax xalq ordusu” adlandıran Dağlıq Qarabağın erməni 

quldur birləşmələri və 366-cı rus hərbi alayı iştirak etmişdi. Bu hücumda Xankəndi tərəfindən 

öndə olan 366-cı alayın hərbi texnikası, onların ardınca rus-erməni silahlı dəstələri, Əsgəran 

istiqamətindən isə mindən çox silahlı quldurlar daha çox fəallıq göstərirdilər. Əvvəlcə 366-cı 

alayın tanklarının köməyilə piyada qüvvələri şəhərə doğru irəliləyərək artilleriya atəşi ilə 

şəhərdə olan əsgər qərargahları və atəş mövqelərini məhv etmişdilər.  

Şəhərin müdafiəçiləri səhərə qədər düşmənə qarşı rəşadətlə döyüşmüşdülər. Onların bir 

neçəsi kamikadze şücaəti göstərərək bədənlərinə partlayıcı qurğu bağlayaraq özlərini düşmən 

texnikasına çırpmışdılar. Sonuncu müqavimət məntəqəsi səhər saat 7-də susdurulmuşdur. 

Atışma zamanı Xocalıda yüzlərlə adam döyüşə-döyüşə həlak olmuşdu” (7, s. 6). Xocalı soy-

qırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də ruslara məxsus olan 366-cı motoatıcı alay 

Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10-da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə hə-

min alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara paylandı (1, s. 145]. 

Könüllülərdən ibarət alaylar əhalini mühasirədən çıxarırdılar, Aqil Quliyev rota komandiri 

idi, vətənin igid övladı neçə-neçə adamı xilas edərək öz həyatını qurban verdi, Əlif Hacıyev 

isə hava limanına nəzarət edirdi. Düşmənin əlinə keçməsin deyə o, dispetçer məntəqəsini part-

latdı, sonraki döyüşlərdə həmin gecə qəhrəmancasına həlak oldu. Tofiq Hüseynovun koman-

danlıq etdiyi Xocalı Özünümüdafiə Batalyonu ermənilərin canlı qüvvəsini və texnikasını 

məhv edib, Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı milis dəstəsi, milli ordunun əsgərləri 

mərdliklə döyüşür, cəmi 3 ədəd zirehli texnikası, “Alazan” raket qurğusu, iki ədəd “Qrad” tip-

li raket atəş sistemi olan müdafiəçilər ermənilərin üstün qüvvələri qarşısında tab gətirə bilmə-

dilər. Xocalı Özünümüdafiə Batalyonunun komandiri Tofiq Hüseynov  xeyli soydaşlarımızı 

xilas etdi, düşmənin hücumunun qarşısını üç-dörd dəfə ala bildi, son anda mühasirəyə düşən 

vətənin qəhrəman övladı sonuncu qumbarası ilə özünü həlak etdi. Azərbaycan tərəfi “Qrad” 

raket qurğusundan istifadə etdilər. Hər üçü: Quliyev Aqil, Hacıyev Əlif, Hüseynov Tofiq 

ölümlərindən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşlər. Xocalının işğa-

lından sonra erməni təcavüzkarları Dağlıq Qarabağda yeganə hava limanını ələ keçirdilər. Bu 

amillər erməni basqınçılarını həvəsləndirdi. Xocalı şəhərinin işğalından sonra Şuşa və Laçın 

mühasirə vəziyyətində idi. Xocalının bir neçə yüz müdafiəçiləri və qəhrəmancasına həlak ol-

muş milli qəhrəmanları-Ələsgər Novruzov, Əlif Hacıyev, Allahverdi Bağırov, Tofiq Hüsey-

nov, Aqil Quliyev, İnqilab İsmayılov, Füzuli Rüstəmov qeyri-bərabər döyüşdə mərdliklə dö-

yüşmüşdülər.  

Xocalı soyqırımı qurbanlarından öldürülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri 

uşaq, 70 nəfəri qocalardır. 487 nəfər yaralıdan 76 nəfəri uşaqdır. 1275 nəfər girovdan 150 nə-

fər itkin düşmüşdür. Halbuki, Ermənistanın rəsmi orqanları azərbaycanlı əsir və girovların ol-
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madığını iddia edirlər. 2000-ci ilin dekabr ayının 16-da isə Rusiya Federasiyasının Baş Kəş-

fiyyat İdarəsinin polkovniki, cənab Vladimir Romanoviç Savelyevin Birləşmiş Millətlər Təş-

kilatına ünvanlanmış məktubunda isə Ermənistan ərazisində əsirlərin sayından, düşərgə zona-

larından bəhs olunur). 25 nəfər uşaq hər iki valideynini itirmiş, 130 nəfər ya atasını, ya da 

anasını itirmiş, 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir” (10, s. 33-34). 

Xocalının işğalı zamanı erməni quldur separatçılarının silahlı qüvvələri qadağan olunmuş 

silahlardan istifadə etmiş, şəhərə 2,5 milyard ABŞ dolları məbləğində ziyan vurmuş, xocalı-

ların əmlakları talan edilmişdir. 

Ağdamda aparılmış məhkəmə-tibb ekspertizasının nəticələrinə görə buraya gətirilmiş, me-

yitlərdən 151 nəfər güllə yarasından, 90 nəfər qəlpə yarasından, 10 nəfər küt alətin zərbəsin-

dən ölmüşdür. Ermənilər vəhşicəsinə canlı insanların baş dərisini soymuşlar. “Tibbi eksperti-

zanın rəyçisi F. Əfəndiyevin təqdim etdiyi materiallar və faktlar istər-istəməz insanı dəhşətə 

gətirir. Ekspertizanın rəyində qeyd olunur ki, xəsarətlərin əmələgəlmə mexanizminə görə bö-

lünməsi aşağıdakı qaydada olmuşdur: a) qəlpə təsirindən – 20 nəfər; b) güllə təsirindən – 151 

nəfər; c) küt alət təsirindən – 10 nəfər. Xəsarətlər yerləşdiyi nahiyəyə görə aşağıdakı kimi ol-

muşdur: a) baş nahiyəsi – 40; b) döş qəfəsi – 74; c) qarın nahiyəsi – 17; d) ətrafları – 11. Bu-

nunla yanaşı müayinə olunmuş meyitlərdən 3 nəfərində ətrafların donması, 33 nəfərində iş-

gəncə əlamətləri, eyni zamanda göz almalarının çıxarılması, dişlərin sındırılması, müayinə 

edilən meyitlərdən 10 nəfərində güllə yarası ilə birlikdə onların üzərindən hərbi texnikanın 

keçməsi əlaməti olmuşdur” (7, s. 7). 

Xocalı soyqırıını törədən və axtarışa verilən şəxslərin sayı 39 nəfərdir. Bəzi mənbələrdə 

onların  sayı 51 nəfər göstərilir. Xocalı soyqırımının təşkilində Ermənistana rəhbərlik etmiş R. 

Köçəryan, S. Sarkisyan, generallar S. Ohanyan, V. Balasanyan və başqaları bilavasitə canilər 

kimi layiqli cəzalarını almalıdırlar. Ən dəhşətlisi budur ki, Ermənistana rəhbərlik etmiş Serj 

Sarkisyan “Qara bağ” kitabının müəllifi britaniyalı jurnalist Tomas de Vaaluya öz cinayətləri-

ni etiraf etmişdir: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, bizimlə zarafat etmək 

olar, onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmağa qabil deyillər. Biz bu streo-

tipi sındırmağı bacardıq” [8,6].  

Bu fikir haqqında şərh verməyə ehtiyac yoxdur. Bütün dünyaya öz caniliyini etiraf edən 

erməni terrorçu “rəhbəri”nə dünyanın səssiz qalması dəhşətdir. Sənədlər erməni vəhşiliyini 

təsdiq edir: “Xocalı ilə bağlı ermənilərin ruslarla əlaqələrinə dair sənədlərin bir qismi 1992-ci 

il mart ayının 1-də Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin aviasiya komandanı general-mayor S. Luka-

şovun əmrilə yandırıldı. Polkovnik V. Savelyev isə “Məxfi arayışın”da bütün bunlara toxuna-

raq xatırladır: “...Ermənilər ruslara məxsus “02-19-MM” nömrəli “Kamaz”la ərazidəki azər-

baycanlı meyitləri yığıb Xocalıda tonqal qurdular...İnsanın insana olan nifrəti burada həddini 

aşmışdı. Kim yaratmışdı bunu, dərk edə bilmirdim... mən sizə ermənilərə qoşularaq əsir alın-

mış azərbaycanlıları sıraya düzərək tək-tək məhv edən və bundan həzz alan rütbə sahiblərini 

tanıtmaq istəyirəm: polkovniklər B.Baymukov, İ.V.Moiseyev, mayorlar S.İ.Ohanyan, E.A.Na-

bokix, V.İ.Citçiyan, V.Q.Hayriyan, baş leytenantlar O.V.Mirzaxayzarov, S.V.Xrinxua, 

V.N.Qarmaş, H.T.Hakopyan, V.İ.Valilovski, A.B.Lısenko, V.A.Azarov, İ.S.Abraimov, leyte-

nantlar O.V.Balczni, A.V.Smakin, S.İ.Raçkovski, V.İ.Bondaryev, A.İ.Kulov. (eləcə də 41 nə-

fər milliyyətcə erməni olan kiçik rütbəli şəxslər)” (3, s. 196-197). 

Xocalıda Xankəndindən, Dağlıq Qarabağın müxtəlif bölgələrindən, Ermənistandan qovul-

muş azərbaycanlı qaçqınlar, Özbəkistanın Fərqanə bölgəsindən Azərbaycana pənah gətirmiş 

Ahıska türkləri də hücuma məruz qalmış və məhv edilmişlər. Xocalıya hücum zamanı dinc 

əhaliyə qarşı kütləvi zorakılıq tətbiq olunmuşdur. Şəhərdə 5,45 kalibirli qadağan olunmuş gül-
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lələrdən və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. İnsanlar xüsusi qəddarlığa məruz qalmış-

lar, onların başları və digər bədən üzvləri kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, diri-diri yandırılmışlar. 

Xocalılara görünməmiş divan tutulmuş, onları vəhşicəsinə döymüş, dişlərini çıxarmış, qulaq-

larını, dillərini kəsmiş, qadınların döşlərini kəsmişilər. Ermənilər 366-cı sovet polkunun kö-

məyi ilə şəhərə hücum zamanı əhaliyə amansız divan tutdular. Ən çox da düşmənin guya əha-

liyə verdiyi “sərbəsi dəhliz”də kütləvi qırğınlar oldu.  

“Ağdama tərəf müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət edən dinc əhali yolda erməni silahlı qüv-

vələri tərəfindən atəşə tutularaq girov götürülmüş, dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışdır. Dinc 

sakinlərin qaça biləcəyi yolların qarşısında gizlənmiş erməni əsgərləri gəlib keçənləri qətlə 

yetirmişdilər. Ermənistan hərbi birləşmələri qətlə yetirdikləri insanların üzərində xüsusi əmə-

liyyat apararaq onların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif əzalarını kəsmiş, körpə uşaqların 

gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını yarmış, adamları diri-diri torpağa basdırmış 

və ya yandırmışlar” (7, s. 5).  

Ermənilərin bu vəhşiliklərini əldə olunan çoxsaylı sənədlər təsdiq edir. Erməni faşistləri 

Allahın bəxş etdiyi yaşamaq haqqı azərbaycanlılardan aldı, Xocalı şəhərinin dinc əhalisini 

vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Cinayətkar ermənilər öz yalanlarını beynəlxalq ictimaiyyətə sırı-

mağı, onları öz iftiralarına inandırmağı bacarırlar. “Bütün bunları nəzərə alaraq hazırda Azər-

baycan dövlətinin dəstəyi ilə xaricdə yaşayan soydaşlarımız tərəfindən Xocalı faciəsi haqqın-

da həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, onun əsl soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində 

mühüm addımlar atılır, kitablar yazılır, jurnalist tədqiqatları aparılır. Ayrı-ayrı ölkələrin parla-

mentlərində, beynəlxalq təşkilatlarda bu faciə müzakirəyə çıxarılır, dünya ictimaiyyətinin diq-

qəti bu məsələyə cəlb edilir və XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri rəsmi sənədlərlə, real 

faktlarla dünya ictimaiyyətinə təqdim edilir. Xocalı şəhidlərinin  əziz xatirəsini bir daha dərin 

hüznlə yad edir, onlara Allahdan rəhmət diləyir, həlak olanların yaxınlarını, doğmalarını, bü-

tün Azərbaycan xalqını bir daha əmin edirik ki, haqq-ədalət yerini tapacaq, Xocalı şəhidləri-

nin və qəhrəmanlarının uğrunda mübarizə apardığı ideyalar azad və müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında daim yaşayacaqdır” (7, s. 10).             

Tarix dərslərində "soyqırım" anlayışının hüquqi mənası da öyrədilməlidir. Diqqətə çat-

dırılmalıdır ki, “soyqırım” termininin mahiyyəti  BMT Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci 

il tarixli 260 A (III) saylı qətnamə ilə qəbul etdiyi "Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması 

və ona görə cəzalar haqqında" Konvensiya ilə müəyyən edilmişdir və hər hansı milli, etnik, ir-

qi və ya dini qrupların tam və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə aşağıdakı hərəkətləri bil-

dirir:  

“— belə bir qrupun üzvlərinin qətlə yetirilməsi; 

— belə bir qrupun üzvlərinə ciddi bədən xəsarətləri və əqli pozğunluq yetirilməsi; 

— hər hansı belə bir qrup üçün qəsdən onun tam və ya qismən məhvinə hesablanmış həyat 

şəraitinin yaradılması; 

— belə bir qrup arasında uşaq doğumunun qarşısının alınmasına hesablanmış tədbirlər; 

— uşaqların zorakılıqla bir insan qrupundan digərinə verilməsi. 

Soyqırım cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri element sayılır” (13). 

Bu xüsusiyyətlərilə soyqırım digər qanlı cinayətlərdən seçilir. Soyqırım şüurlu və əvvəlcə-

dən düşünülmüş dəhşətli əməldir. Xilas olmağa can atan Azərbaycan mülki əhalisinin əvvəl-

cədən xüsusi olaraq hazırlanmış pusqu yerlərindən müxtəlif silah növlərindən atəşə tutulması 

soyqırım niyyətini sübut edir. Bu cinayət ona görə soyqırım hesab olunur ki, azərbaycanlı 

milli qrupuna qarşı yönəlmişdir. Soyqırım cinayəti etnik qrupun tamamilə və ya qismən məhv 

edilməsidir. BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi  soyqırım aktını qadağan etmişdir 
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Aşağıdakı sənədlər Xocalı hadisələrini beynəlxalq hüquq əsasında soyqırım cinayəti aktı 

kimi tövsif etməyə imkan verir: 

“1. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A (III) saylı qətnamə ilə qəbul edilmiş 9 de-

kabr 1948-ci il tarixli “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar” Konven-

siyası. 

2. Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi (hərçənd Nizamnamədə soyqırım cinayətinə 

birbaşa isnad edilməsə də, soyqırımı təşkil edən hərəkətlər onda bəşəriyyətə qarşı cinayətlər 

və hərbi cinayətlər kimi tövsif olunur). 

3. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Yuqoslaviya üzrə Nizamnaməsi (maddə 4). 

4. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə Nizamnaməsi (maddə 1). 

5. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutu (maddə 6). 

6. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (maddə 103). 

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 

mart 1998-ci il tarixli Fərmanı.” (2, s. 143). 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 

1998-ci il tarixli Fərmanında göstərilir: “1992-ci ilin fevralında ermənilər Xocalı şəhərinin 

əhalisinə misli görünməyən divan tutdu. Tariximizə Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan 

bu qanlı faciə minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi, əsir alınması, şəhərin yerlə yeksan 

edilməsi ilə qurtardı. Millətçi-separatçı ermənilərin Dağlıq Qarabağda başladığı avantürist hə-

rəkətin nəticəsi olaraq bu gün bir milyondan artıq soydaşımız  erməni qəsbkarları tərəfindən 

öz doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmış, çadırlarda yaşamağa məhkum edilmişdir. 

Ərazimizin 20  faizinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı zamanı minlərlə vətəndaşı-

mız şəhid olmuş, xəsarət almışdır” (12).  

Baş verən qanlı hadisə beynəlxalq aləmdə müxtəlif terminlərlə ifadə olunur. Azərbaycan-

da və qardaş Türkiyədə bu hadisə “Xocalı genosidi”, “Xocalı soyqırımı”, “Xocalı faciəsi” ad-

lanır. Qərb və dünya mətbuatı da “Xocalı genosidi” terminindən istifadə edir. Ermənistan və 

dünya erməniləri isə hadisənin miqyasını kiçiltmək üçün “Xocalı döyüşü” və “Xocalı hadi-

səsi” sözlərini işlədirlər. 

1994-cü il martın 1-də Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı genosidi ilə əlaqədar olaraq 

xüsusi fərman verdi. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi fevralın 26-nı “Xocalı geno-

sid günü” elan etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Xocalı faciəsinin bü-

tün dünyaya tanınması üçün geniş ideoloji və intellektual iş aparılır. 

Birinci vitse-prezident M. Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əli-

yevanın səyləri nəticəsində bütün dünyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş kitablar və film-

lər yayılır, "Xocalıya ədalət” (2008-ci il mayın 8-dən) kampaniyası keçirilir ki, bunlardan əsas 

məqsəd dünya ictimaiyyətinə soyqırım haqqında geniş məlumat verməkdir. Məhz bütün bu 

səylərin nəticəsində dünyanın bir çox ölkələri və beynəlxalq qurumlar Xocalı soyqırımını ta-

nıyır.  

Xocalı hadisələrinin təhlili göstərir ki, erməni millətçiləri yalnız hərbi məqsədlər güdmə-

mişlər. “Əlbəttə, onlar strateji əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycan yaşayış məntəqəsini məhv et-

məklə bir tərəfdən bu günümüzə gəlib çıxan tarixi və mədəni ənənələrimizi əks etdirən bir 

məkanı darmadağın etmişlər. Burada Azərbaycan tarixinə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi 

daxil olan abidələr cəmləşmişdir. Xocalıda arxeoloji qazantılar zamanı tapılmış sərdabələr, 

kürqanlar, digər abidələr və məişət predmetləri bəşər cəmiyyətinin tarixi inkişafını əks etdirən 

mədəniyyət nümunələridir. Təsadüfi deyildir ki, şəhər işğal olunduqdan sonra bütün bunlar 
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məqsədyönlü şəkildə hərbi texnika ilə məhv edilmişdir. Dünyada ən qədim dəfn yeri olan  

Xocalı qəbiristanlığı ağır tankların tırtılları altında qalmışdır” (9, s. 3). Beləliklə, düşmənlər 

Azərbaycan yaşayış məskənini yer üzündən silməklə həm də milli mədəniyyətimizin daş abi-

dələrini də məhv etmişlər. 

Çox təəssüf ki, Azərbaycan dövlətinin, Xocalı qaçqınlarının beynəlxalq qurumlara dəfələr-

lə etdiyi müraciətlər səmərəsiz, nəticəsiz qalmışdır. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu da daxil ol-

maqla bir çox beynəlxalq təşkilatlar “ikili standartlar” azarına tutulduğundan ədaləti görmür, 

haqlı səsi eşitmir, sanki onlar kar, kor və laldırlar.    

Xocalı soyqırımının üzə çıxarılmasında müstəsna xidməti olmuş Azərbaycanın milli qəh-

rəmanı ANS PRESS-in telereportyoru Çingiz Mustafayevdir. Məhz onun reportajı sayəsində 

Azərbaycan bu gün öz haqlı mövqeyini dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirə bilir. 

Xocalı şəhidlərinn qanları yerdə qalmadı. 44 günlük Vətən müharibəsində əldə olunan qə-

ləbə ərazi bütövlüyümüzü təmin etdi. Tarix dərslərində yeni materiallara əsaslanaraq tələbə-

lərə öyrətmək lazımdır ki, Vətən müharibəsinin gedişində Xocalı soyqırımının törədilməsində 

fəal iştirak edən, dinc azərbaycanlıları məhv edən, onların əmlaklarını mənimsəyən, girovlara 

amansız işgəncələr verən, qətliamlara görə orden və medallarla “təltif edilən” neçə-neçə er-

məni cəlladları və terrorçuları xüsusi əməliyyatlar nəticəsində zərərsizləşdirildilər. Bunlardan 

80 yaşlı Şuşada yaşayan həbs olunmuş C.Tavosyanı, öldürülmüş “Saşik” ləqəbli, “ASALA”-

nın üzvü terrorçu Aleksandr Arutunyanı (14), polkovnik Rüstəm Qasparyanı, separatçı reji-

min “müdafiə naziri”ni, əli qanlı “generalları” göstərmək olar. “Milli Ordumuzun əks hücum-

ları zamanı Xocalı soyqırımının iştirakçısı olmuş və hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra ön 

xəttə gələn bir qrup erməni hərbçisi məhv edilib. Ermənistan tərəfdən öldüyü təsdiqlənən bu 

hərbiçilərin Xocalı soyqırımının iştirakçısı olmaları üzə çıxıb. Belə ki, Torosyan Radik Papi-

noviç, Qriqoryan Xaçak Formikoviç, Mayılyan Rubik Hovannisoviç, Badoyan Nver Artaşe-

viç, Melkonyan Serob Məlikoviç, Matevosyan Lernik Martikoviç, Petrosyan Abet Vrejeviç, 

Poğosyan Arşavir Aşotoviç, Mnoyan Muşeq Lavrentoviç, Qriqoryan Qaqik Fridonoviç, Si-

rekanyan Qaqik Vaanoviç, Karapetyan Edo Armenoviç, Becanyan Samvel Borikoviç, Asatr-

yan Simon Geqamoviç, Arakelyan Norayr Vladimiroviç 1992-ci ildə Azərbaycan xalqına qət-

liamlar həyata keçirilərkən işğalçı Ermənistan ordusunda müxtəlif postları tutublar. Azərbay-

can xalqına qarşı bu soyqırımının bütün iştirakçı və təşkilatçıları hələ tam cəzalarını almayıb-

lar. Xocalı soyqırımının əsas təşkilatçıları Zori Balayan, Arkadi Qukasyan, Seyran Ohanyan, 

Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan kimi quldurbaşıları olublar” (15). Xocalıda bu erməni cəl-

ladlarının məhkəməsi keçiriləcəkdir. Onlar bütün bəşəriyyət qarşısında ittiham olunub layiqli 

cəzalarını alacaqlar. 

Ümidvarıq ki, yaxın zamanlarda Xocalı soyqırımı abidəsi şəhərdə ucalacaqdır. AMEA 

azad olunmuş ərazilərmizdəki tədbirlər planına Xocalıda “Xocalı soyqırımı” muzeyinin yara-

dılması da daxil edilibdir. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, onadır ki, tarix dərslərində Xocalı 

soyqırımının öyrənilməsi gələcək nəsillərin şüuruna erməni faşizminə nifrət, milli vətənpər-

vərlik ruhu aşılayır.                   

Məqalənin elmi yeniliyi. Problem kompleks, hərtərəfli araşdırılmasıdır və bu zaman  

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində ərazi bütövlüyünün bərpa olunması 

kontekstində yeni geosiyasi reallıqda Xocalı soyqırımının geniş tədqiq olunması məqalənin 

elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən alınan nəticələr tarix elminin təd-

risi zamanı tətbiq oluna bilər.  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 112 

Ədəbiyyat 
                                        

Azərbaycan dilində 

 

1. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Arxivi. inv. № 2084, 303 s.  

2. Aşırlı Akif. Türkün Xocalı soyqırımı. Bakı: Nurlan, 2005, 152 s. 

3. Boran Əziz. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri. Bakı: 

Azərnəşr, 2008, 224 s. 

4. Bünyadov Ş. 20 Yanvar hadisəsi və Aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı 

rolu. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2017, 300 s. 

5. Əliyev İ.. Dağlıq Qarabağ: Tarix, faktlar, hadisələr. Bakı: Elm, 1989, 120 s.   

6. Qırxqızlı Q. Əsrin faciəsi-Xocalı, Bakı: Şərq-Qərb, 1999, 124 s. 

7. Məmmədov S. Xocalı soyqırımı. Bakı: Kitab aləmi, 2010, 16 s.  

8. Кришталев Евгений. Справедливость для Ходжалы. В Азербайджане вспоминают 

жертв геноцида азербайджанской общины Нагорного Карабаха // «Независимая газета», 

2010, 26 февраля, c. 6 

9. Кулиева И. В одном ряду с Хатынью Орадуром…. «Бакинский рабочий», 2010, 19 

февраля, с.3 

10. Мамедова Х. Ходжалы: шехиды и шахиды (Армянский терроризм как составная 

часть международного терроризма). Баку: Elm və təhsil, 2004, 141 s. 

11. Философия и методология истории, Сб. Статей / Под ред. И.С. Кона. М.: Прог-

ресс, 1977, 336 с. 

 

İnternet resursları 

 

12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 

mart 1998-ci il tarixli Fərmanı.// http://www.e-qanun.az/framework/4684 02.06.2017. 

13. BMT Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 A (III) saylı qətnamə ilə qə-

bul etdiyi “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar haqqında” Konven-

siya// http://www. .gov.az/uploads/ files/konvensiya/ soyqirim_cinayetlerinin_ 

qarshisinin_alinmasi_ve_cezalandirilmasi_haqqinda_konvensiya.pdf 

14. Xocalı soyqırımının iştirakçısı olan erməni terrorçu məhv edildi.// https://modern.az/ 

az/news/259714/xocali-soyqiriminin-istirakcisi-olan-ermeni-terrorcu-mehv-edildi.10 oktyabr 

2020. 

15. Xocalı soyqırımını törədənlər bir-bir məhv edilir – SİYAHI//https: //yeni-sabah.az/ 

xocali-soyqirimini-toredenlerbir-bir-mehv-edilir-siyahi.16 oktyabr 20210. 

 

H.D. Надири 

 

Методы изучения Ходжалинского геноцида на уроках истории 

 

Резюме 
 

В статье исследуются трагедия армянских вооруженных сил для человечества как 

«Ходжалинский геноцид» в истории, подверженность азербайджанцев резне, насилию, 

геноциду, а также методы преподавания этих событий на уроках истории. Здесь также 
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изучались причины совершения Ходжалинского геноцида, его сущность, отношение 

мирового сообщества и международных организаций к этой трагедии, личности испол-

нителей и их цели, совершившие геноцид. 

 

H.D. Nadiri 

 

Methods of studying the Khojaly genocide in history lessons 

 

Summary 

 
The tragedy of the Armenian armed forces to the mankind as the 'Khojaly genocide' in the 

history, exposure of Azerbaijanis to massacre, violence, genocide, and the methods of 

teaching these events in the history lessons were investigated in this article. The reasons for 

commitment of Khojaly genocide, essence of it, the attitude of the world community and 

international organizations to this tragedy, the identity of the perpetrators and their goals who 

committed the genocide was studied here too. 
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Açar sözlər: tarix, şəxsiyyət, didaktika, psixologiya, fəlsəfə, müəllim, şagird, metod, üsul, 

məktəb 
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ученик, метод, прием, школа 

Key words: history, personality, didactics, psychology, philosophy, teacher, pupil, 

method, mode, school 

 

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin Azərbaycan tarixi ilə tanışlığı V sinifdən etibarən 

başlayır. Burada şagirdlər Azərbaycan tarixi haqqında ümumi məlumatları (ən qədim zaman-

lardan müasir dövrümüzə qədər) qısa və lakonik şəkildə, anlaşıqlı bir formada əldə edirlər. Bu 

həm də tarix müəlliminin üzərinə düşən bir vəzifədir ki, o, bütün məlumatları tarix ilə yeni ta-

nış olan şagirdləri yormadan onlara ötürsün və elə metod və üsullardan istifadə etsin ki, şa-

girdlərdə bu fənnə zərrə qədər maraq azalmasın. 

Fənn kurikulumuna əsasən tarix fənninin məzmun standartları tarixi zaman, tarixi məkan, 

dövlət, şəxsiyyət və mədəniyyət kimi müəyyən olunub. 

Şəxsiyyət. Ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin fəaliyyəti bu və ya digər dərəcədə tarixin gedişinə təsir 

göstərir. Tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətindən xeyli dərəcədə asılı olub, olur və olacaqdır. On-

ların fəaliyyətlərinin əsasının başa düşülməsi və nəticələrinin düzgün qiymətləndirilməsi, eyni 

zamanda bir sıra tarixi hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməyə və gələcəkdə 

baş verə biləcək digər hadisə və təzahürləri proqnozlaşdırmağa imkan yaradır (3, s. 78). Buna 

görə də şagirdlərin keçmişdə, eləcə də müasir zamanda insan cəmiyyətinin inkişafında ayrı-

ayrı şəxsiyyətlərin rolunu düzgün başa düşməsi və dəyərləndirməsi üçün onlara Azərbaycan 

tarixi ilə bağlı şəxsiyyətlərin fəaliyyəti barədə araşdırmalar aparmaq, müqayisələr və təhlillər 

əsasında fikir söyləmək imkanı verən bacarıqların aşılanması zəruri hesab edilir (2, s. 13). 

Tarixi hadisə və proseslərin gedişində şəxsiyyətlərin rolu və fəaliyyəti danılmazdır. Şəx-

siyyətlər tarixə öz təsirlərini bəzən müsbət, bəzən isə əksinə, tam mənfi şəkildə göstərir. əslin-

də bu, şəxsiyyətin tarixdə nə qədər önəmə məxsus olduğunu göstərir. Bəzən bir şəxsiyyət bü-

tün insanlığın həyatına, ümumdünya iqtisadiyyatına, təbiətə, millətlərarası və dövlətlərarası 

münasibətlərə müsbət və ya mənfi formada təsir edir. Məsələn, Azərbaycanın tarixi şəxsiyyəti 

olan Cavanşir. Bilirik ki, Cavanşirin dövründə Albaniya Biznas imperiyası, Ərəb xilafəti və 

Xəzər xaqanlığı kimi güclü dövlətlərlə əhatə olunmuşdu. Onların hər biri Albaniyanın müs-

təqilliyi üçün təhdid idi. Lakin Cavanşirin siyasi savadı, manevr etmə bacarığı və şəxsiyyəti 

Albaniyanın müstəqilliyinin qorunmasına səbəb oldu. Beləliklə, Cavanşir Albaniyanın müstə-

qilliyini qorudu, öz xalqını işğal, müharibə və qırğın təhlükəsindən xilas etdi. Bütün bu faktlar 

bir şəxsiyyətin tarix səhnəsindəki önəmini isbat edir. Ona görə də, şəxsiyyət məsələsi hər za-

man öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. 

mailto:Rufet.sabirli96@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 115 

Şagirdlərdə tarixi şəxsiyyətlər haqqında anlayışların formalaşdırılması, o cümlədən, onla-

rın təxəyyülündə həmin subyektin rəsmini canlandırmaq üçün ilkin olaraq şəxsiyyət sözünün 

anlamını şagirdlərdə izah etmək lazımdır. Psixologiyada buna geniş, bir o qədər mürəkkəb 

izahlar və təriflər verilib. Lakin tarix müəllimi onu həm də aşağı sinif şagirdinin anlayacağı 

bir dildə izah etməsi daha məqbuldur. Buna görə də biz şagirdlər üçün şəxsiyyəti belə izah 

edə bilərik: “Şəxsiyyət müəyyən ictimai – tarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, gerçəkliyi 

dərk edib müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, öz ünsiyyət bacarığı və natiqliyi ilə seçilən, insan-

ları inandırmaq bacarığına malik olan konkret canlı insandır” (1, s. 36; 9, s. 123). 

Şagirdlərə kiçik bir misal ilə bu dediklərimizi daha aydın bir şəkildə izah edə bilərik. Mi-

sal üçün, yuxarıda haqqında danışdığımız Azərbaycanın tarixində böyük iz qoyan, haqqında 

rəvayətlər qoşulan Cavanşir əsl tarixi şəxsiyyətdir. Lakin onunla 662-ci ildə Kür çayı sahilin-

də çiyin – çiyinə döyüşən əsgərləri isə tarixi şəxsiyyət deyil, tarixi personajdır. 

Azərbaycan tarixi kursunda şagirdlərdə tarixi şəxsiyyətlər haqqında təsəvvürlərin forma-

laşdırılması bir neçə əsasda aparıla bilər. Bunlar didaktik, psixoloji və fəlsəfi əsaslardır.  

Didaktik əsas dedikdə şagirdlərə tarixi şəxsiyyətlər barədə təlimverici, öyüdverici, nəsihət-

verici, tərbiyə məqsədi daşıyan biliklərin və məlumatların verilməsi başa düşülür. Ümumiy-

yətlə didaktika üç başlıca suala cavab verir: Nəyi öyrətməli? Necə öyrətməli? Hansı formada 

öyrətmək? Bu məsələlərlə bağlı təlimin optimal məzmununu, səmərəli vasitə və yollarını, təş-

kil formalarını müəyyən etmək didaktik əsas dediyimiz prosesin əsasını təşkil edir. Bu baxım-

dan tarix müəllimi şagirdlərin fikir və təxəyyülünü didaktik baxımdan elə bəzəməlidir ki, hər 

bir şagirdin tarixi şəxsiyyətlərə, onların fəaliyyətinə, yaşadığı zaman və məkana marağı artsın 

(5, s. 219). 

V sinifdə “Hökümdar qadın - Tomiris” mövzusunu tədris edərkən zamanın nəhəng Əhə-

məni imperiyasının şahı olan Kirin kiçik bir tayfanın – massagetlərin başçısı olan Tomiris tə-

rəfindən öldürülməsi və həmin dövr barədə onların təxəyyülündə ümumi səhnələr canlandırıl-

malıdır. Bu zaman mərhəmətli, nəcib bir Azərbaycan qadını olan Tomirisin qan tökülməsini 

istəməməsi, lakin yeri gəldikdə isə öz vətəni və torpağı uğrunda döyüş meydanına atılmaqdan 

çəkinməməsi şagirdlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Bütün bu sadalanan tarixi prosesləri texniki 

vasitələrlə - proyekor ilə slayd və animasiya videoları ilə şagirdlərə göstərmək olar. Nəticədə 

şagirdlərin təsəvvüründə qeyrətli bir Azərbaycan qadını olan Tomiris portreti canlanır, onu 

özlərinə örnək seçirlər. Beləliklə hər bir şagirddə vətənə bağlılıq, milli qürur hissi formalaşır 

(5, s. 48; 10, s. 23). 

Məktəblilərin psixi inkişafı və bunun təlim prosesi ilə qarşılıqlı münasibəti məsələsi həm 

pedaqoqların, həm də psixoloqların diqqətini hər zaman çəkmişdir. Bir çox görkəmli alimlər 

şagirdlərin təlim fəaliyyətinin yaş xüsusiyyətlərindən, inkişaf səviyyəsindən asılı olduğunu is-

bat etməyə çalışmışdır. Psixoloqlar belə hesab edir ki, uşağın psixi inkişafı özünün daxili qa-

nunlarına malikdir və bir sıra özünəməxsus mərhələlərdən keçir. Onların fikrincə təlim inkişa-

fa heç bir əsaslı təsir göstərə bilməz. Ona görə də, təlim inkişafa uyğunlaşdırılmalı və onun 

tənzim edilməsində məhz inkişafın səviyyəsi əsas götürülməlidir  (7, s. 97; 8, s. 65).  

V sinifdən etibarən şagirdlərlə bir deyil bir neçə müəllim məşğul olmağa başlayır. Şagird-

lər müəllimin eridusiyasına, şagirdlərlə düzgün qarşılıqlı əlaqə yaradan müəllimlərə daha çox 

üstünlük verirlər. Bu dövrdə şagirdlərdə qavrayış və hafizə də inkişaf edir. Tarix müəllimi şa-

girdlərin bütün bu psixoloji amillərini nəzərə almalı və bundan istifadə etməyi bacarmalıdır. 

Şagirdlərdə bu dövrdə təxəyyül sürətli inkişaf edir. Onlarda romantik, fantastik sürətlərin ya-

radılmasına meyl yüksək olur. Təxəyyülünün inkişafı təlim materialını daha səmərəli və yara-

dıcı şəkildə mənimsəmələrinə imkan verir (8, s. 315). 
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Şagirdlərin təxəyyülündə tarixi şəxsiyyətlərin psixoloji əsaslarla formalaşması nəticəsində 

sözü gedən tarixi şəxsiyyət və şəxsiyyətlər onların həyatının bir hissəsinə çevrilir, bəziləri hə-

min şəxsiyyətləri özlərinə bir örnək kimi seçirlər. 

“Böyük Azərbaycan xeyriyyəçisi” mövzusu keçirilərkən H.Z. Tağıyevin xeyriyyəçiliyi, öz 

ölkəsinə və vətəndaşlarına etdiyi saysız köməkliklər şagirdlərin diqqətinə çatdırılır. H.Z. Ta-

ğıyev şəxsiyyəti şagirdlərin şüurunda iz buraxır. Nəticədə şagirdlərin vətənpərvərliyinə, mə-

nəvi əxlaqına, psixikasına yardımsevərlik, köməyə ehtiyacı olanlara əl tutmaq keyfiyyətləri 

aşılanır  (4, s. 67; 10, s. 124) 

Fəlsəfi fikir tarixində şəxsiyyətlərin, birinci növbədə isə dövlət başçılarının rolunu artıran 

baxışlara tez-tez rast gəlinir. Onların tərəfdarları iddia edirlər ki, görkəmli şəxsiyyətlər (xan-

lar, şahlar, sərkərdələr və s.) tarixi prosesin gedişini idarə edirlər. Hər şey onlardan asılı olur. 

Əlbəttə, tarixdə şəxsiyyətin öz xüsusi yeri və funksiyaları vardır. Buna görə də onun rolu bö-

yükdür. Tarix fəlsəfəsi bunu qəbul edir. O, həm də şəxsiyyəti tarix meydanına çıxaran real ic-

timai qüvvələrə böyük diqqət yetirir. Bütün bunları nəzərə almaqla o, şəxsiyyətin tarixdə nəyə 

qadir olduğunu və nəyi bacara bilmədiyini müəyyən edir (6, səh.432). 

V sinifdə “Müstəqil Azərbaycanın qurucusu” mövzusu tədris edilərkən tarix müəllimi hə-

min dövrün siyasi şəraiti barədə şagirdlərin təxəyyülündə müəyyən səhnələr canlandırır, ölkə-

mizin çətin günündə Ulu öndərimizin gəlişini və öz vətənini böyük bəladan xilas etməsini on-

lara çatdırır. Müəllim şagirdlərdən soruşur: Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən 

sonra siyasi və iqtisadi çətinliklər yaşayan Azərbaycanın güclənməsi üçün hansı addımlar at-

dı? Bütün bu proseslər onlarda məntiqi təfəkkürün inkişafı, dünyagörüşünün formalaşması nə-

ticəsində yaranır və şagirdlər bunun sayəsində fikir irəli sürə bilirlər. (10, s. 197) 

Beləliklə, Heydər Əliyev şəxsiyyəti şagirdlərin yaddaşında dərin iz buraxır. Şagirdlər onu 

özlərinə örnək alır, onun kimi vətəninə, millətinə bağlı olurlar. 

Şəxsiyyətlə bağlı mövzuların təlimində texniki vasitələrdən də istifadə etmək lazımdır. 

Məsələn, kompüterdən, proyektorlardan istifadə etməklə mövzunun icmalı qabaqcadan hazır-

lana bilər. Motivasiyanın qurulmasında texniki vasitələrdən, video materiallardan, slaydlardan 

istifadə etməklə şagirdlərin maraqlarını artırmaqla onları dərsə maksimum cəlb etmək olar. 

Dərsi maraqlı etmək üçün hər hansısa bir şəxsiyyətin həyatını əks etdirən məlumatları slayd-

lara toplamaq və onu şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq mümkündür. Əgər həmin şəxsiyyət sər-

kərdədirsə, onun yürüşlərini slaydda xəritə ilə və ya kiçik videogörüntülər ilə şagirdlərin diq-

qətinə çatdırmaq olar. 

Sonda ümumləşdirmə apararaq demək olar ki, tarix dərslərində şəxsiyyət anlayışının şa-

girdlərin təxəyyülündə formalaşdırılması nəticəsində onlarda həmin şəxsiyyətlərdən ilhamla-

naraq vətənpərvərlik, millətə bağlılıq, əməksevərlik və s. kimi hisslər formalaşır. Dialoq və 

diskussiyalarda şəxsiyyətlər barədə 15-20 dəqiqəlik müzakirələr aparmaq, onların fəaliyyətin-

dən bəhs etmək şəxsiyyət anlayışının daha aydın formalaşmasına gətirib çıxaracaq. 

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyət anlayışının Azərbaycan tarixi kursunun məzmun stan-

dartında müstəqil standart olaraq verilməsi onun əhəmiyyətli olmasını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tarixi şəxsiyyətlərin şagirdlərin təsəvvüründə formalaşdırılması 

üçün interaktiv təlim metodlarında müasir təlim texnologiyalarından istifadənin önəmi göstə-

rilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Şagirdlərdə tarixi şəxsiyyətlər haqqında anla-

yışların formalaşdırılmasının üsul və yolları göstərilmişdir. 
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psychological and philosophical foundations. As well as against this background, the 

formation of a sense of patriotism in students on the example of these personalities, their love 

for the motherland and the nation, and so on. the formation of feelings is reflected. 
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İnsanın hər hansı bir iş sahəsində çalışmasının, nə barədə fikirləşməsinin və s. səylərin 

fəaliyyət olduğu bəllidir. Məhz orta məktəbdə qazanılan bilik şəxsiyyətin gələcək simasını 

müəyyən edir. Müəllimin işi böyüyən insana təsir üzərində qurulduğu və bu insana bələdlik 

tələb etdiyi üçün bu elmin nəzəri baxışlarını bilmək çox vacibdir. Müəllim-şagird münasibət-

lərinin praktik istiqamətində qaydalar, pedaqoji metodlar nə qədər çoxluq təşkil etsə də, ən 

optimal və yararlı istiqaməti müəllim özü tapmalıdır.  

Deməli, təhsil prosesində müəllimin interaktiv fəaliyyəti həlledici əhəmiyyətə malikdir. 

Düzdür, müasir təlim prosesində əsas mərkəzə təhsilalan qoyulur ancaq bu müəllimin öyrə-

dici, istiqamətverici funksiyasına təsir etmir. Təhsilalanlar azad tədqiqatçılığa yönləndirilirlər.  

Ona görə də müəllim ilk növbədə dərslərdə istifadə etdiyi təlim prinsiplərini diqqətlə seçməli 

və mövzu ilə əlaqəli olaraq bütün təlim prinsiplərindən istifadə etməlidir.   

Müasir təlim sistemində orta məktəbdə, tarixin tədrisi zamanı müəllimin digər təlim prin-

sipləri ilə yanaşı demokratiya və humanizm prinsiplərindən əhatəli şəkildə istifadəsi daim göz 

önündə saxlanılmalıdır. Humanizm və humanist münasibətlərin tarixi qədim olsa da anlayış 

kimi İntibah dövründə elmi dövriyyəyə daxil edilib. Bu dövrün pedaqoji nəzəriyyələri sonrakı 

dövrlərdə maarifçilik ənənələrinin yaranmasına, humanist pedaqoji ideyaların formalaşmasına 

güclü təsir edib. Bu prinsiplər sadəcə şagirdlərə elmi bilikləri mənimsətmir, həm də şagirdlə-

rin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına təkan verir. Müəllim tərbiyə məsələlərini müntəzəm və 

məqsədyönlü şəkildə, həm də ilk növbədə təlim prosesində həll edir [1, s 21].  

Şagirdlərə humanizm öyrədilməsə onlar nə tarixi hadisələrə lazımı münasibət bəsləyə, nə 

də şəxsi həyatında şəxsiyyətyönlü qərar qəbul edə bilər. Demokratiya və humanizm prinsiplə-

rini şagirdlərə ilk növbədə elmi cəhətdən tədris etməklə daha sonra şəxsi inkişafında istifadə-

sini təşkil etmək olar.  

Demokratiya və humanizmin şagirdlərə aşılanmasının məqsədi sadəcə elmi biliklər ver-

məkdən ibarət deyil, həm də tərbiyə prosesinin təşkil edilməsi ilə əlaqədardır. Ümumtəhsil 

məktəblərində tarix təlimi prosesində şagirdlərin tarixi fakt və hadisələr haqqında adekvat 

münasibətin formalaşmasında bu prinsiplər  mühüm əhəmiyyətə malikdir.   

Təhsilin məzmununda milli xüsusiyyətlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Bütün bunları nəzərə  

alaraq tarixi keçmişimizə sağlam düşüncə ilə nəzər salaraq, inkişaf etmiş ölkələrin təhsil siste-

minin, metodlarını, prinsiplərini öyrənməklə respublikada təhsilin yenilənməsində daha fay-

dalı strukturlarını müəyyən etməyə çalışmalıyıq. Heydər Əliyevin bir kəlamında deyilir: “Xal-
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qımızın fitri istedadı və XX əsrdə təhsil sahəsində toplanmış təcrübə, yaranmış məktəblərin 

potensialı, yüksək təhsil vermək səviyyəsi Azərbaycanın indi orta məktəbdə təhsil alan gənc 

nəslinin gələcəyi hərtərəfli hazırlanmasına təminat verir. Ona görə də məktəb, müəllimlər 

Azərbaycanın gələcəyi üçün məsuliyyət daşıyır”.  

Azərbaycanda təhsil sisteminin idarə edilməsi strukturu milli zəminə, türk dünyasının və 

islam əxlaqının yaratdığı mənəvi sərvətlər və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanmalıdır. Bununla 

yanaşı təhsil sistemi həm də dünyəvi xarakter daşıyır, bütün dünyada təhsil sisteminə görə in-

kişaf etmiş dövlətlərin təcrübələri dəyərləndirilməli və tətbiq edilməlidir. Təhsilin inkişafı 

üçün bu təcrübələrdən istifadə etmək olduqca əhəmiyyətlidir. Məhz dünyanın ən öndə gedən, 

inkişaf etmiş təhsil sistemlərində də bu prinsiplərdən yüksək səviyyədə istifadə olunur. De-

mokratiya və humanizm prinsipləri ən çox bu ölkələrin təhsil sistemində əsas yerləri tutur. 

Azərbaycan demokratik duruşu ilə həmişə örnək olmuşdur. Bunu təhsil sistemində tətbiq edə-

rək bir daha sübut edir.  

İnsanın inkişafı və onun şəxsiyyət kimi formalaşması üç başlıca amilin irsiyyət, mühit və 

təhsil-tərbiyənin qarşılıqlı təsiri ilə həyata keçirilir. Təhsil-tərbiyə amili mütəşəkkil mühitə 

aiddir. Onu ümumi mühitdən ayrı, kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil [5,  s. 74]. 

Tarix dərslərində humanizm və demokratiya prinsiplərindən istifadənin məqsədi yalnız el-

mi biliklər vermək, fakt və hadisələri təhlil etmək deyil, həmçinin şagirdin gələcəkdə bir şəx-

siyyət kimi formalaşmasını təmin etməkdir. Tarixin tədrisi təhsil vəzifələri ilə yanaşı, tərbiyə-

vi vəzifələri də həyata keçirir (2. s.15).  

Şagird bu prinsipləri tətbiq etməyi bacarsa bu yalnız dərsdə deyil, şəxsin bütün həyatı bo-

yu ona geniş imkanlar açacaq. Buna universitet dövrünü, iş həyatını və s misal göstərmək 

olar. Təhsil sistemin əsasını yalnız fakt və hadisələri öyrənmək təşkil etmir, həm də şagird-

lərin gələcək çətinliklərə hazırlandığı həyat məktəbi təşkil edir. Şagird təlimin fəal iştirakçısı 

olmaq üçün hazırlanmalıdır. Müəllim şagirdə dünyanı başa düşməkdə və qazandığı bilikləri 

real həyat şəraitində tətbiq etməyi aşılamalıdır. Pedaqoji şəraiti elmi cəhətdən qiymətləndir-

mək, təlim-tərbiyənin gələcəyini əvvəlcədən duymaq, əsas məsələləri düzgün seçmək, gündə-

lik işləri vaxtında icra etmək əsas məsələ kimi qarşıda durmalıdır (3. s.24).  

Tarixin tədrisində bu metodlardan istifadə olunmasa şagird tarixi fakt və hadisələri real şə-

kildə təhlil etməyi bacarmaz, hər hansı fakta qarşı mənfi münasibət bəsləyə bilər. Bu prinsip-

lər elə yüksək dəyərlərə malikdir ki, şagirdlərin yalnız  dərslərdə deyil, həm də dərsdənkənar 

vaxtlarda da istifadə etmək imkanları yaranır.  

Müasirlik yalnız təlim metodlarından deyil, həm də onun prinsiplərinin nəzərə alınmasın-

da özünü göstərir. Əgər metodlar daha çox biliyə yiyələnməyə xidmət edirsə, prinsiplər so-

siallaşma amilini gücləndirir. Bu baxımdan təhsil sistemində humanizm və demokratiya prin-

siplərinin nəzərə alınmasının mühüm sosial-siyasi əhəmiyyəti vardır. Bu əhəmiyyət biristiqa-

mətli xarakter daşımır, təhsil prossesinin bütün yönlərini əhatə edir. Təhsil izah olunması çə-

tin olan sehrli qüvvəyə malikdir (4. s.146).   

Tarix dərslərində humnazm və demokratik yanaşma bir-biri ilə sıx bağlıdır. Mənim fik-

rimcə bu prinsiplər sadəcə dərslərdə tətbiq olunmamalı, bütün məktəb idarəetmə sistemlərində 

də tətbiq edilməlidir. Çünki bu proses hər kəsin, auditoriyanın, qrup və kollektivin, həmçinin 

rəhbərliyin bu prinsiplərə riayət etməsindən-vahid rejimə çevrilməsindən sonra böyük səmərə 

verə bilər. Müasir təhsil sistemimiz 90-cı illərin təhsil sistemindən dəfələrlə yaxşıdır. Əsas sə-

bəb isə təhsil strategiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsidir.  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclasınının materiallarında göstə-

rilir: “Fasiləsiz təhsil kontekstində şəxsiyyətin, kamil insanın hazırlığı üzrə dünya təcrübəsinə 
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inteqrasiya prinsipi zəruri amil kimi qəbul edilməli, həmin istiqamətdə konkret fəaliyyət hə-

yata keçirilməlidir“. Bu bir daha humanizm və demokratiya prinsiplərindən istifadənin geniş-

ləndirilməsinin zəruriliyini sübut edir. Təhsil sahəsində mütərəqqi yenilik etmək çox çətin, 

ancaq səhv etmək çox asandır. Bu səbəbdən də təhsildə səhv yolverilməzdir. Ona görə də hər  

addım yüz ölçülüb, bir biçilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Demokratiya və humanizm prinsiplərinin tətbiqi zamanı müxtəlif 

metodlardan istifadə olunması xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir təlim prosesinin tələblərindən irəli gələrək demokratiya 

və humanizm prinsiplərin formalaşdırılmasıda innovativ metodların tətbiq edilməsi və daha 

da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tarix təlimi prosesində demokratiya və huma-

nizm prinsiplərindən istifadə təhsilalanların tərbiyə prosesinə olduqca böyük təsir göstərir.  
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Tarixi anlayışlar tarixi prosesin ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Onlar tarixi hadisələrin ob-

yektiv əlaqələrini və tarixi inkişafin qanunauyğunluqlarını əks etdirirlər. Buna görə tarixi an-

layışlar terminin mənimsənilməsi tarixi prosesin səbəb əlaqələrini və qanunauyğunluqlarını 

başa düşmək üçün lazımdır. Yalnız əsas tarixi anlayışlar sisteminə yiyələnmək vasitəsilə şa-

girdlər tarixi bir elm kimi başa düşməyə yaxınlaşa bilərlər. Tarixi anlayışları təşəkkül etdir-

mək – nəinki idraki, həm də tərbiyəvi cəhətdən məktəbdə tarixin tədrisinin ən mühüm vəzifə-

lərindən biridir (1, s. 214). 

Tarixi anlayışları təşəkkül еtdirmək metodikası sahəsində ilk аddım 30-cu illərdə atılmış, 

müharibədən sonrakı illərdə metodikanın əsas problemlərindən birinə çevrilmişdir. 1953-

1954-cü illərdə məktəb tədrisində tarixi anlayışların təşəkkülü problemi araşdırılmışdır (2, s. 

80). 

Elmi-metodik ədəbiyyatın təhlili, qabaqcıl təcrübənin ümumiləşdirməsi göstərir ki, tarixi 

hadisəni dərk etmək üçün tarixdə məlum bir hadisənin nə cür əmələ gəldiyi və həmin hadisə-

nin öz inkişafında nə kimi əsas mərhələlərdən keçdiyi nöqteyi-nəzərdən yanaşılmalıdır. Döv-

lət haqqında mövzu elə bir mövzudur ki, şagirdlər dəfələrlə həmin mövzuya qayıdaraq bütün 

məktəb kursunun materialında onu öyrənirlər. “Dövlətin” meydana gəlməsinin ən çətin prob-

leminin idrakın uzun və mürəkkəb yolunun başlanğıcında qoymağa ehtiyac yoxdur. 

Tarixi anlayışların təşəkkülü probleminin mürəkkəbliyi və onun işlənilməsinin çətinlikləri 

şagirdlər tərəfindən mənimsənilməli olan tarixi anlayışların özünün xüsusi mürəkkəbliyi ilə, 

onların son dərəcə çoxluğu və müxtəlifliyi ilə müəyyən edilir. Digər tərəfdən müxtəlif tarixi 

anlayışların təşəkkül tapması yolları, üsul və metodları müxtəlif və çoxcəhətlidir. Onların 

nəinki şagirdlərin yaşlarından, həm də hansı tarix materialı ilə əlaqədar olaraq, hansı faktik 

əsasda bu və ya digər halda eyni anlayışın təşəkkül tapmasından asılı olaraq müxtəlif şəkildə 

göstərilirlər. Bu problemin işlənilməsi üçün elmi-metodik ədəbiyyata və qabaqcıl tarix müəl-

limlərinin təcrübəsinə istinad edilməlidir. Lakin onun işlənilməsi və düzgün həlli yalnız şa-

girdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla mənimsəmə psixologiyasının məlumatlarına isti-

nad etdikdə mümkün olur. Pedaqoji psixologiyanın tələblərini nəzərə almadan tarixi anlayış-

ların formalaşdırılmasına nail olmaq mümkün deyil.  

Tarixin öyrənilməsi ilk növbədə anlayışların mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Bu baxımdan ta-

rixinin tədrisində və tarixi prosesin dərkində anlayışların böyük rolu vardır. 

Tarixi anlayışların mənimsənilməsi şagirdlərə tarixi faktların mühüm spesifik, əlamətlərini 
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dərk etməyə imkan verir. 

Tarixi təsəvvürlərin yaradılması və anlayışların formalaşdırılması prosesi eyni vaxtda hə-

yata keçirilir. Anlayışlar təsəvvürlər əsasında formalaşdırılır. Lakin tarixi təsəvvürlər və anla-

yışlar arasında fərqlər vardır. Tarix təsəvvürlər, hətta, bir sinfin ayrı-ayrı şagirdlərində müxtə-

lif yollarla formalaşdırılır, yəni daha çox fərdiləşdirilir. Bu da şagirdlərin xarakterindən, psi-

xoloji xüsusiyyətlərindən çox asılıdır. Bundan başqa tarixi təsəvvürlərin əsasında obrazlar da-

yanır və bu obrazlar tarix dərslərində, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin kömə-

yilə yaradılır. Tarixi anlayışlar isə bütün şagirdlərdə eyni səviyyədə formalaşdırılır.  

Tarixi anlayışların təşəkkülü tarixi təsəvvürlər yaratmaqla qırılmaz vəhdət təşkil edir. Təli-

min gedişində şagirdlərdə yaranan tarixi təsəvvürün özündə ümumiləşdirmə üçün, təşəkkül ta-

pan anlayış üçün lazımi ünsürlər formalaşır (3, s. 61). Tarixi təsəvvürlərin yaradılmasında, V-

VI siniflərdə tarix təliminin ilk pilləsində əksər hallarda əsas cəhət tam təsvirdir. O, həm də 

canlı seyretmənin o cəhətini təmin edir ki, həmin cəhət təsəvvürün canlılığı və konkretliyi 

üçün lazımdır. Məsələn, orta əsr qəsrinin tam təsvirində tipik, səciyyəvi hissələr və xüsusiy-

yətlər: mənzərə təsviri və təhlilli təsvir əsas cəhətdir.  

Tarixi anlayışın təşəkkülü aşağıdakı cəhətlərin köməyi ilə yarana bilər: tarixi hadisənin 

bütöv mənzərəsinin (ifadəli nəqletmə və ya təsvir) yaradılması zamanı; hadisənin mühüm əla-

mətlərinin seçilib ayrılması yolu ilə; həmin anlayışı möhkəmləndirən termin haqqında məlu-

mat verilməsi əsasında; anlayışın müəyyən edilməsi yolu ilə; yeni dərsin izahında və sonrakı 

dərsdə yeni anlayışdan istifadə etməklə, yeni termini işlətməklə: yeni anlayış üzərində əməliy-

yat aparmaqla (məsələn, tapşırığın verilməsi, fərdi işin tapşırılması, metodiki təcrübənin tət-

biq edilməsi və ya şagirdin tədqiqata cəlb edilməsi yolu ilə) və s. (4, s. 20). 

Tarixi anlayışların təşəkkül etdirilməsinin həm “klassik” metodu, həm da müasir metodu 

mövcuddur. Məsələn, “mədəniyyət” anlayışı ilk dəfə olaraq qədim Yunanıstanın materialına 

daxil edilmişdir. Sonralar qədim Yunanıstanın materialında bu ilkin, təqribi anlayış yeni hadi-

sələrin daxil edilməsi ilə zənginləşir, dəqiqləşir, konkretləşir: “Məktəb, olimpiya oyunları, 

teatr, memarlıq və heykəltəraşlıq, yazı və elm - bunlar hamısı mədəniyyətdir”. Məhz sadalama 

yolu ilə mədəniyyət tarixi anlayışını, onun tərkib hissələri olan elm, musiqi, memarlıq, teatr, 

kino və s. anlayışları izah və dərk etmək olar. 

Misal göstərmək yolu ilə anlayışın təşəkkülü - ən sadə üsullardan biridir. Belə ki, "Müxalif 

qüvvələr”, "separatizm", "Müxalifət partiyası", “müxalifət” anlayışlarını, XIX əsrdə İngiltərə-

dəki parlament mübarizəsini və ya müxalif qüvvələr, separatizm və digər anlayışları misal 

göstərmək və aydınlaşdırmaqla mümkündür. 

Yeni tarixi anlayışlar şagirdlər üçün yeni tarixi hadisələrin şərh edilməsi ilə eyni zamanda 

daxil edilə, sonra onların təhlili ümumiləşdirilməsi gedişində dəqiqləşdirilə və terminlə möh-

kəmləndirilə bilər. Tarixi anlayışın inkişaf etdirilməsi və zənginləşdirilməsi onun daha da 

konkretləşdirilməsi yolu ilə, yeni cəhətlərin digər anlayışlarla əlaqələrinin, münasibətlərinin, 

yeni mühüm əlamətlərinin göstərilməsi yolu ilə mümkündür (5, s. 111). 

Bəzi hallarda isə tarixi anlayışların «parçalanması», tarixi inkişafın ziddiyyətlərini, müx-

təlifliyini, dialektikasını daha dəqiq əks etdirən yeni, yaxud müxtəlif anlayışlar əmələ gəlməsi 

yolu ilə xarakterizə olunur. Anlayışın parçalanmasına milli birlik vəzifəsi haqqında anlayışın 

inkişaf etdirilməsi misal ola bilər. “Almaniyada 1848-ci il inqilabı”, “Almaniyanın birləşdiril-

məsi”, “İtaliyanın birləşdirilməsi” mövzularının materiallarında o iki anlayışa: “aşağıdan bir-

ləşdirmə” və “yuxarıdan birləşdirmə” anlayışlarına parçalanır. 

Müəllim ictimai-tarixi hadisəni əks etdirən anlayışları tədricən açıb göstərərək və dərinləş-

dirərək çalışır ki, şagirdlər tərəfindən mənimsənilən bu anlayışlarda tarixi hadisələrin inkişafi, 
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onların birindən digərinə keçməsi dialektikası öz əksini tapmış olsun. 

Təcrübə göstərir ki, anlayışlar və nəzəri müddəalar konkret faktlar əsasında mənimsənilə 

bilər. Bu, çox mühüm nəticədir. Yəni faktların və anlayışların mənimsənilməsi prosesi ayrı-

ayrılıqda deyil, daha çox bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilir (6, s. 92). 

Anlayışlarlar hər kəs üçün dəqiq, müəyyən, birmənalı olmalıdır, yəni, obyektiv. Təcrübə 

göstərir ki, tarixi anlayışlar ən möhkəm şəkildə şüura yerləşmişdir, xüsusən də bir sistemdə 

ahəngdar şəkildə formalaşmış və şagirdlər tərəfindən aktiv zehni iş zamanı mənimsədikləri 

zaman ən yaxşı şəkildə daha çox idrak üçün bir vasitədir (7, s. 24). 

İnsan cəmiyyətinin inkişafi müəyyən zaman müddətində baş verir. Ona görə tarixin tədri-

sində şagirdlərdə tarixi zaman münasibətlərinə müraciət etmək bacarıqlarının formalaşdırıl-

ması vacibdir. Bu təsəvvürlər V sinifdən etibarən formalaşdırılır. V sinifdə şəkilli təsvir üzə-

rində iş aparılması buna imkan yaradır. 

Tarixi zaman anlayışlarının formalaşdırılması şagirdlərdən ilk növbədə zaman kateqoriya-

sının (il, əsr, minillik, mərhələ, dövr, era) başa düşülməsini tələb edir. Bununla yanaşı hadisə-

lərin uzun müddətliliyi və ardıcıllığını görməyi öyrənmək, yəni xronologiya ilə işləmək, hadi-

sə və təzahürlər arasında sinxron əlaqələr yaratmaq və onları izləmək vərdişlərinə yiyələnmək 

tələb olunur. Bu, cəmiyyətin inkişafının ümumi mənzərəsini aydınlaşdırmağa, tarixin qanuna-

uyğun proses, dönməz olduğunu, zamana görə dəyişdiyini dərk etməyə kömək göstərir. 

Tarixi günləri əks etdirən faktları şərh etməklə şagirdlərdə dövr haqqında, hadisə və pro-

seslər barədə ətraflı anlayış yaratmaq mümkündür.  

Şagirdlərdə zaman anlayışların formalaşdırılması məqsədilə xronoloji cədvəllərdən istifa-

də etmək səmərəli nəticələr verir. 

Məlumdur ki, tarixi hadisələr, təkcə zamana görə deyil, məkana görə də dəyişir, yəni kon-

kret məkanda baş verir. Bu tarixi hadisələrin lokallaşdırılması kimi başa düşülür. Şagirdlərdə 

lokal (yəni konkret məkan) anlayışların formalaşdırılması üçün tarixi xəritələrdən istifadə olu-

nur. 

Tarixi xəritələrin əsasən üç növü vardır:  

1) ölkə həyatının tarixi hadisələrini əks etdirən ümumi xəritələr.  

2) tarixi ardıcıllıq məqamlarının xülasələrini əks etdirən icmal xəritələr.  

3) müxtəlif tarixi hadisələri əks etdirən tematik (mövzu) xəritələr. 

Bir çox tematik xəritələr xəritə-sxemlər adlanır. Bu xəritələr minimum yüklü olsa da, öy-

rənilən hadisə və təzahürün daxili əlaqələrinin açılmasına kömək göstərir. 

Stolüstü xəritələrdən başqa təlim prosesində dərsliklərə əlavə verilmiş xəritə-əlavələrdən, 

atlas və kontur xəritələrdən də istifadə olunur. Tarix xəritələri özünün spesifik xüsusiyyətləri-

nə görə coğrafiya xəritələrindən fərqlənir. Azərbaycan tarixi üzrə xəritələrin məzmunu fənnin 

tədrisi məqsədləri ilə müəyyən olunur. Tarixi xəritələrdə hadisələrin dinamikası da verilir. Bu 

baxımdan xəritənin simvolik xüsusiyyətləri vardır. 

Xəritəni bilmək, təkcə şərti işarələri, simvolik əlamətləri, şəhər, sərhəd və çayları bilmək 

deyil. Bu işə bələd olmaq işarələr arxasındakı tarixi gerçəkliyi, iqtisadi, sosial-siyasi və mədə-

ni əlaqənin mürəkkəbliyini görmək deməkdir. 

Tarix müəllimi şagirdlərə tarixi kitabları oxumağı öyrətdiyi kimi xəritəni də «oxumağı» 

öyrətməli, onunla işləmək bacarıqlarını aşılamalıdır. 

Müəllimin hekayəsi və ya tarixi hadisələrin təsviri xəritə üzrə işlə əlaqələndirilməlidir. Bu 

zaman təkcə hadisələrin baş verdiyi yeri göstərmək deyil, həm də onların təsvirini vermək la-

zımdır. 

Xəritədə müəyyən obyektlərin göstərilməsi dəqiq coğrafi istiqamətlərə, coğrafi əlamətlərə 
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və şifahi təsvirə əsaslanmalıdır.          

Şəhərlər, yaşayış məntəqələri, döyüş yerləri nöqtə ilə, çaylar axdığı istiqamət üzrə, dövlət-

lərin sərhədləri ardıcıl xətlərlə göstərilir. 

Yuxarı siniflərə keçdikcə xəritədən daha çox müstəqil bilik mənbəyi kimi istifadə olunur 

və nəticədə şagirdlərin bacarıqları dərinləşir. 

Şagirdlərdə zaman anlayışları kontur xəritələrin köməyilə möhkəmləndirilir. 

Tarixinin tədrisi prosesində şagirdlərdə anlayışların formalaşdırılması təhsil vəzifələrinin 

yerinə yetirilməsinə imkan yaradır. Öyrənilən dövrün mahiyyətini dərk etməyə, tarixi təzahür-

lərin özünəməxsusluğunu hiss etməyə kömək edir, şagirdlərin dünyagörüşünü genişləndirir. 

Tarixi anlayışların formalaşdırılması, həm də tərbiyəvi vəzifələrin yerinə yetirilməsinə imkan 

yaradır. Keçmişin mənzərəsi şagirdlərdə müəyyən emosiyalar yaradır, onları həyəcanlandırır, 

onlarda rəğbət və nifrət duyğuları oyadır. 

Tarixi təsəvvürlər tarixi anlayışların əsasıdır. Tarixi obrazlar, keçmişin mənzərəsi nə qədər 

zəngin olarsa, anlayışlar sisteminin məzmunu da bir o qədər dərin və zəngin olar. 

Belə bir ümumi nəticəyə gələ bilərik ki, hər bir elm kimi, tarix elmi də anlayışlar toplusun-

dan ibarət olduğu üçün anlayışların mənimsənilməsi hər bir tarix müəlliminin ən əsas vəzifə-

lərindən birinə çevrilməlidir. Konkret tarix faktların öyrənilməsi və keçmiş haqqında müvafiq 

təsəvvürlərin yaradılması məktəb kursunun ciddi ideya - təhsil və tərbiyə vəzifələrinə xidmət 

edir. Məktəblinin hafizəsində həkk olunmuş obraz və mənzərələrin dairəsi geniş və məzmunu 

zəngin olduqca onların əsasında xülasə edilmiş anlayışlar sistemi daha məzmunlu və çevik 

olur, bu anlayışlar sonrakı dərk etmənin daha yaxşı vasitəsi ola bilərlər. Keçmişin mənzərələri 

güclü təəssüratlara, məzlumlara rəqabətə, zülmkarlara nifrətə, qəhrəmanların igidliklərinə 

heyran qalmağa səbəb olur. Keçmişin qəhrəmanlıq surətləri çox vaxt məktəblinin həyat ideya-

larının formalaşmasına, onun əxlaqına həlledici təsir göstərir. Tarixi anlayışlar gənclərin mə-

nəvi-siyasi tərbiyəsinin güclü vasitədir.  

Tarix təlimində ən əlverişli - geniş izahlı nəqletmə, şəkillərlə, xronoloji və sinxronoloji 

cədvəllərlə, xəritə-sxemlərlə və s. ilə iş üsullarından istifadə edilməklə tarixi anlayışların mə-

nimsənilməsinə nail olunmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Tarixi zaman və tarixi məkan anlayışlarının qrup və cütlərlə iş for-

malarından istifadə edərək formalaşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir təlim prosesinin tələblərindən irəli gələrək tarixi zaman 

və tarixi məkan anlayışlarının formalaşdırılmasıda innovativ metodların tətbiq edilməsi və da-

ha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sinifdənxaric və dərsdənkənar tədbirlər vasi-

təsilə tarixi zaman və tarixi məkan anlayışları əyanilikdə böyük rol oynayır. 
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Peşəsindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş öz ölkəsinin tarixinə dərindən yiyələnməlidir. 

Bu sahədə tarix müəllimlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Tarix müəllimin ilk vəzifəsi  

yüksək elmi dünyagörüşünə malik, soy – kökünü, tarixi keçmişini, milli və ümumbəşəri də-

yərləri dərindən mənimsəyən vətəndaş formalaşadırmaqdır. Bu şərəfli vəzifəni yerinə yetir-

mək üçün şagirdləri ölkəmizin tarixi ilə yaxından tanış etməliyik. Humanitar elmlərlə bağlı 

bugunkü tələblər ali məktəbin işinin, elmi işlərin bütünlüklə yenidən qurulması, ümumiyyətlə, 

mütəxəssis hazırlanmasının köklü şəkildə yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan gənc 

mütəxəssislərin elmi təfəkkürü və dünyagörüşünün yüksəldilməsi, onlara mənbələr və ədəbiy-

yat üzərində müstəqil yaradıcı iş apamağın öyrədilməsi başlıca vəzifə olaraq qalır. 

Aparılan çoxsaylı təcrübələr göstərir ki, mühazirələrin problem səciyyədə, yəni keyfiyyət-

cə yenidən qurulması ilə yanaşı, praktiki məşğələlərin metodikası kökündən yaxşılaşdırılmalı, 

ilk növbədə mənbələr üzərində yaradıcı iş aparmaq vərdişi aşılanmalıdır. Tarix müəllimi ilk 

növbədə, tarixin müxtəlif zaman kəsiyində baş vermiş hadisə və prosesləri tədris edərkən 

mənbələrə müraciət etməlidir. İstifadə olunan mənbələrin özü ilə onlardan istifadə qaydaları 

fərqləndirilməldir. 

1. Mənbələrin mahiyyəti 

2. Mənbələrdən istifadənin mahiyyəti (metodikası) 

Mənbələrin mahiyyəti dedikdə, onların əks etdirdiyi məlumata əsasən fərqləndirilməsi, 

Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində hansı rola malik olması, nə kimi, tarixi hadisə və proses-

ləri özündə ehtiva etdirməsi başa düşülür. Mənbələrdən  istifadənin metodları dedikdə isə, on-

ları təhlil edərkən istifadə olunan metodlar, mənbələrdən istifadə zamanı işlədilən təlimin for-

ma və üsullarının tətbiqi nəzərdə tutulur. Müəllim ilk əvvəl Azərbaycan tarixi fənninin tədri-

sində hansı mənbələrdən istifadə etməlidir, onları müəyyənləşdirir. Bildiyimiz kimi, Azərbay-

can dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Tarixin müxtəlif pillələrində bura-

nın sakinləri zəngin mədəni irs yaratmışdılar. Bu irs tarixi mənbələr əsasında öyrənilir. Tarixi 

mənbələr iki yerə bölünür. 

1. Arxeoloji (maddi) mənbələr 

2. Yazılı mənbələr 

Maddi mənbələr arxeologiya elmi vasitəsilə öyrənilir. Tarixi yalnız arxeoloji mənbələr 

əsasında tədris etmək mümkün deyildir. Bu baxımdan tarixin öyrənilməsində yazılı mənbələr 
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xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əgər biz ibtidai icma quruluşunu arxeoloji halda tapılmış mate-

riallar əsasında tədris ediriksə, orta əsrlər dövrü əsasən yazılı mənbələr əsasında tədris olunur.  

Bu baxımdan yazılı mənbələrin  özləri də, sənədli və nəqli xarakterli mənbələr olmaq üzrə iki 

qrupa bölünür. Bunların hər biri Azərbaycanın erkən orta əsrlər dövrünün öyrənilməsində 

əvəzedilməz rola malikdir. Bildiyimiz, kimi erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan bir sıra 

dövlətlərin təsir dairəsinə düşmüş məhz buna görə də,  bu dövrə aid mənbələr öz müxtəlifliyi 

ilə seçilir. Tarixin bu zaman intervalına aid səhifələrini vərəqlədikcə sözsüz ki, mübahisəli 

məsələlərə rast gəlinir. Bunun səbəbi, bu dövrün tədrisində yerli mənbələrlə yanaşı, Bizans, 

farsdilli, ərəbdilli və gürcüdilli mənbələrdən istifadə olunmasıdır. Müasir dövrdə bu mənbə-

lərdən istifadə olunaraq bir sıra sanballı kitablar yazılmışdır. Z. Bünyadov “Azərbaycan VII – 

IX əsrlərdə” əsərində müxtəlif dilli mənbələrin təsnifatını vermiş, S. Əliyarlının “Azərbaycan 

tarixi üzrə qaynaqlar” əsəri tamamilə bu problemə həsr olunmuşdur. S.Əliyarlı göstərir ki, bu 

dövrə aid əsas yerli mənbələr M.Kalankatlının “Alban tarixi”, F. Rəşidəddinin “Cami ət – tə-

varix” əsəri və “Kitabi Dədə Qorqud” dastanıdır. IV–XII yüzillikləri əhatə edən erkən orta əsr 

mənbələrini isə yerli və ərəbdilli mənbələr olmaqla iki hissəyə ayırmışdır. Ərəbdilli mənbələr 

demək olar ki, hər bir müəllifdə eynidir. Z. Bünyadov öz əsərində, Əl – İstəxri, Əl – Bəlazuri, 

Əl – Məsudi kimi ərəb müəlliflərlə yanaşı, M. Kalankatlının “Alban tarixi”, Gevondun “Ta-

rix”, Vardanın “Ümumi tarix”, Stepannos Orbelianinin “Sünik tarixi”, Mixitar Ayrivantsinin 

“Xronoqrafik tarix” kimi əsərlərindən, “Kartlis Tsxovreba” gürcü külliyyatından istifadə et-

miş həmçinin onların qısa xülasəsini vermişdir. 

Təlim prosesinin əsasında müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyəti dayanır. Tarix təli-

mində istifadə edilən metodlar öz müxtəlifliyi ilə seçilir. Müəllim mənbələrlə işləmək metodi-

kasına dərindən yiyələnməlidir. Şagirdlərin yaş dövrünə uyğun olaraq qavrama qabiliyyətləri 

fərqli olur. Bu cəhəti nəzərə alaraq müəllim istinad yeri kimi dərsliyi əsas götürməli və ondan 

kənara çıxmamalıdır. Müəllim mənbələrlə işləyən zaman hansı metodlardan, interaktiv təli-

min hansı forma və üsullarından istifadə etməlidir, onlara nəzər salaq.  

Müəllim bu dövrü tədris edərkən ilk növbədə həm ənənəvi həm də, interaktiv təlimdə  isti-

fadə olunan şifahi şərh metodundan istifadə edərək şagirdlərdə, o dövrdə baş verən sosial – 

iqtisadi və siyasi proseslər haqqında müəyyən təsəvvür formalaşdırır. Bunu nümunələr əsasın-

da tətbiq edək: 

Nümunə 1. Məsələn ərəblərin köçürmə siyasətinin səbəbini izah edərkən VII sinif Azər-

baycan tarixi dərsliyindən, Əl-İstəxrinin əsərindən salınmış bir hissəni şərhinə daxil edir. 

“Köçürmə siyasətinin əsas məqsədi hərbi-strateji əhəmiyyəti olan bölgələrdə və qalalarda Xi-

lafətin hakimiyyətini möhkəmləndirmək, etnik dayaq yaratmaq, Xəzər xaqanlığının hücumla-

rının qarşısını almaq üçün sərhədlərin mühafizəsini yaxşılaşdırmaq idi. Təsadüfi deyil ki, Qaf-

qazda ən çox ərəb ailəsi yerləşdirilən bölgə Azərbaycanın Xəzəryanı bölgələri, xüsusən də 

Dərbənd və onun ətrafı idi. Ərəb müəllifi əl-İstəxri ərəblərin Dərbəndə köçürülməsi səbəbləri 

haqqında yazmışdır: «Orada (Dər bənddə) yaşayan adamlara tapşırılmışdı ki, xəzərlərin islam 

torpaqlarına keçə biləcəyi yolları qorusunlar». Ona görə də yalnız VIII əsrin sonunda, Ərəb–

Xəzər müharibələri tam başa çatdıqdan sonra ərəblərin Azərbaycana köçürülməsi dayandı-

rıldı” (1, s. 18). 

Nümunə 2. Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Cavanşir mövzusunu tədris edərkən Cavanşiri 

təsvir etmək üçün dərslikdən bir hissəni şərhinə daxil edir. “Musa Kalankatlı Cavanşir haq-

qında yazır: “O, bütün gecələri yuxusuz keçirir, vətənin xeyri barədə fikirləşirdi, Cavanşir 

paytaxt Bərdəni abadlaşdırdı, saraylar tikdirdi. Alimləri, şairləri, sənətkarları himayə etdi. O 

mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirir, müstəqilliyə can atan iri feodal əyanlarına qarşı müba-
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rizə aparırdı” (1, s. 15).   

Şifahi şərhin təsvir formasından istifadə etmək üçün, müəllim yüksək obrazlıq, inandırıcı-

lıq keyfiyyətlərinə malik olmalı, bədən dilindən maksimum dərəcədə istifadə etməlidir. Təsvir 

informasiya-neytral, obyektiv ola bilər yaxud özündə məqsədyönlü ideya-əxlaqi keyfiyyətləri 

daşıya bilər. VII sinifdə Azərbaycan tarixi kursunda, Babəkin başçılığı altında Azərbaycanda 

azadlıq mübarizəsi mövzusunun tədrisində - Babəkin edam edilməsinin təsvirinin nümunəsinə 

diqqət yetirək: Xəlifə Mötəsimin əmri ilə Babək 838-ci il martın 14-də edam edildi. Edam za-

manı onun göstərdiyi fiziki dözüm bu hadisəni görənləri və eşidənləri heyrətə gətirirdi. Xəli-

fənin göstərişi ilə cəllad əvvəlcə onun dirsəkdən qollarını, qıçlarını, sonra isə başını kəsdi. İş-

gəncə zamanı cəllad kötüyünə yaxın məsafədə dayanan adamlar da onun iniltisini eşitmədilər. 

Hadisəni görmüş ərəb müəllifi yazırdı: «Xəlifə cəllada əmr etdi ki, onun gözləri qarşısında 

Babəkin əllərini və ayaqlarını kəssin. Cəllad, əvvəlcə, Babəkin biləkdən sağ əlini kəsdi. Qan 

axanda Babək sol əli ilə bütün üzünü qana boyadı. Xəlifə ondan niyə belə etdiyinin səbəbini 

soruşduqda Babək xəlifəyə bildirdi: Sən əmr etdin məni şaqqalasınlar, mənim edamım üçün 

sən vicdanınla cavab verəcəksən... Məndən axan qanı dayandırmağa sənin hökmün çatmaz. 

Qorxuram ki, bütün qanım axıb qurtarsın və üzümün rəngi qaçsın. Adamlar da elə başa düşər-

lər ki, mən əvvəldən ölümdən qorxmuşam. Mən üzümü qana boyadım ki, bənizim solğun gö-

rünməsin». Xəlifənin əmri ilə edam davam etdirildi. Cəllad Babəkin əllərini və ayaqlarını kəs-

dikdən sonra başını vurdu. Üsyançıları qorxutmaq üçün onun kəsilmiş başını Xorasana gön-

dərdi. Bədənini isə hündür bir ağacdan asdırdı. Bu qayda ilə Babəkin qardaşı Abdullanı da 

Bağdad şəhərində edam etdilər" (3, s. 259). Şərh olunan təsvir nümunəsi şagirdlərdə qorx-

mazlıq, cəsarətlilik, mərdlik hisslərinin formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Əgər tarixi əsərdən müəllim bir hissəni öz şərhinə daxil edirsə, sənədli mənbələrlə işləmək 

bir qədər fərqlidir. Belə ki, şagirdlər sənədli mənbələrlə dərs prosesində, müəllimin kömək-

liyi, müəllim rəhbərliyi altında və ev şəraitində müstəqil işəyirlər. Tarixin tədris olunmasında  

bədii ədəbiyyat nümunləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Tarix dərsi üçün bədii ədəbiyyat se-

çəndə müəllim iki əsas cəhəti rəhbər tutmalıdır. Hər şeydən əvvəl, materialın tarixi hadisələri 

tarixi həqiqətə və onun inkişaf qanunlarına uyğun şəkildə düzgün izah etməkdən və işıqlan-

dırmaqdan ibarət olan idrak - tərbiyəvi əhəmiyyətinə əsaslanmalıdır (3, s. 324). Erkən orta 

əsrlər dövrünü tədris edərkən “Kitabi-Dədə-Qorqud” dastanı ən əsas bədii ədəbiyyat nümu-

nəsi kimi istifadə edilməlidir. Müəllim tədris prosesində dastandan bir  hissəni şərhinə daxil 

edir, yaxud rollu oyunlar və müzakirələr metodlarından istifadə edərək şagirdlərdə vətənpər-

vərlik tərbiyəsi formalaşdırır. Əgər tədris şəraiti imkan verirsə müəllim əyanilik metodların-

dan istifadə edərək, “Kitabı-Dədə-Qorqud” filmindən bir fraqmenti yaxud tədris şəkillərini 

dərs prosesinə daxil edir. Tarixin öyrənilməsində arxeoloji yaxud yerüstü şəkildə tədqiq edi-

lən maddi mədəniyyət abidələri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Erkən orta əsrlər dövrünə aid 

məişət əşyaları, silah nümunələri, pul növləri haqqında şagirdlərdə təsəvvür formalaşdırmaq 

üçün illisturasiyalardan istifadə edilməli yaxud tədris şəraiti imkan verirsə numizmatika, arxe-

ologiya və etnoqrafiya muzeylərinə tədris ekskursiyası təşkil etməklə o dövrün  ticarət, məişət 

həyatı haqqında müəyyən fikir formalaşdırmaq mümkündür. Şagirdlərdə analizetmə və sintez-

etmə qabiliyyətlərini formalaşdırmaq üçün tədris prosesində memarlıq abidələri üzrə tədris şə-

killərini əyani təsvir vasitəsi kimi istifadə etmək məqsədəuyğundur. Müəllim erkən orta əsrlər 

dövrünə aid Cavanşir qalası, Torpaqqala, Govurqala, Alban məbədləri, Çarabkert, Tərtər çayı 

üzərində körpü, Qazaxda Əskipara monastırı kimi tikililərin illüstrasiyasını tədris prosesinə 

daxil etməklə şagirdlərdə analiz, sintez, mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə kimi idraki baca-

rıqları inkişaf etdirir. Müəllim nümunə əsasında fikrini aşağıdakı formada çatdırır: Erkən orta 
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əsrlərin ilk mərhələsində dini tikililərin fərqli formada, ərəb işğalından sonra başqa üslubda ti-

kilməsi şagirdlərdə Azərbaycanın yad mədəniyyətlərin təsir dairəsinə düşdüyü qənaətinə gə-

tirir. Yaxud Şamaxıda tikilmiş müasir dövrdə yenidən bərpa edilmiş cümə məscidinin illüstra-

siyasını şagirdlərə nümayiş etdirməklə o dövrün memarlıq üslubu haqqında şagirdlərdə müəy-

yən fikir formalaşdırılır. Erkən orta əsrlərdə şərqdə və Qərbi Avropada memarlıq tikililərinin 

fərqli cəhətlərini şagirdlər müqayisə etmək bacarığı vasitəsilə mənimsəyirlər. Həmçinin müəl-

lim müqayisə cədvəllərindən istifadə edərək sasanilərin və ərəblərin hakimiyyəti dövründə 

idarəetmə, əhalinin bölgüsü sistemindəki yaxud Azərbaycanda və Qərbi Avropada feodal mü-

nasibətlərinin fərqliliklərini, Venn diaqramı vasitəsilə Cavanşir və Babəkin siyasətindəki ox-

şar və fərqli cəhətləri şagirdlərə mənimsədə bilər. Məsələn müəllim tədris prosesində dərslik-

dən bir müqayisə cədvəlini lövhədə çəkib göstərərək, Azərbaycanda və Qərbi Avropada feo-

dal münasibətlərinin xüsusiyyətlərini şagirdlərə mənimsədir. 

 

Tarix təlimində istifadə olunan əsas metodlardan biri müzakirədir. Dərs prosesində müza-

kirədən istifadə olunması şagirdlərdə idraki bacarıqların formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Məqalənin aktuallığı. Nəticə olaraq biz Azərbaycanda erkən orta əsrlər dövrünü həm ya-

zılı həm də, maddi mənbələr əsasında tədris edə bilərik. Bu zaman biz dəqiq məlumatlara mü-

raciət etməli, təhrif olunmuş gerçəklikləri şagirdlərə çatdırmalı, düzgün anlayışları mənimsət-

məli, dövr haqqında dolğun təsəvvür formalaşdırmalı həmçinin tarixin tədrisində ən əlverişli 

təlim metodlarından istifadə etməliyik. Çünki, ilk məlumat hər zaman şagirdlərin təfəkkürün-

də əsas və təyinedici rola malik olur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müzakirə sualı şagirdlərdə təhlil - tərkib kimi idraki bacarıqların 

formalaşmasına gətirib çıxarır. Həmçinin müzakirə metodundan istifadə bir növ əqli hücum 

xarakteri daşıyır və qısa zaman ərzində müəllim bütün şagirdlərin fikirləri ilə yaxından tanış 

olur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müzakirə zamanı şagirdlər müəyyən dərəcədə 

sərbəstlik qazanır öz fikirlərini aydın şəkildə ifadə edirlər. Məsələn: Müəllim VII sinifdə 

Azərbaycan tarixi dərsliyindən “Xürrəmilər hərəkatı” mövzusunu tədris edərkən Babəkin 

siyasətini əsas götürərək müzakirə sualı ortaya qoyur: Sizin fikrinizcə, Babəkin siyasəti İslam 

dininə yoxsa ərəb - üsul idarəsinə qarşı çevrilmişdi? 
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Формирование исследовательских навыков у учащихся 7-ых   

классов при организации работы с историческими источниками 

“раннее средневековья Азербайджана” 
 

Резюме 
 

Научная работа посвящена источникам, их характеристике. Наряду с этим, в работе 

анализируется ряд научных работ, посвященных проблеме исторических источников, 

указаны источники, отражающие период Раннего Средневековья. Применены ряд спо-

собов и методов традиционного и интерактивного обучения, описаны методы формиро-

вания навыков работы учащихся с источниками Раннего Средневековья. 

 

L.M. Gasimova 

 

7th grade students “Formation of research skills in the organization of 

work wıth sources of Azerbaıjan early medıveal perıod 
 

Summary 

 
The sources and their features are reflected in the scientific work.  In addition, a number of 

scientific works on the problem of historical sources, the names of sources describing the 

early medieval period are shown. A number of methods and techniques of traditional and 

interactive teaching have been applied, and ways to develop students’ ability to work with 

early medieval sources have been described.  
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Hal-hazırda Avropa Şurasının əmək bazarı şəraitində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün va-

cib olan səriştələr arasında mühüm yer tutan mədəniyyətlərarası səriştənin tələbələrdə xarici 

dillərin tədrisi zamanı formalaşdırılması məsələsinə çoxlu sayda qərb və Rusiya tədqiqatçıları 

tərəfindən marağın artmasına səbəb olmuşdur. Qloballaşan dünyаdа əsаs ünsiyyət vаsitəsi ki-

mi qəbul еdilmiş ingilis dilində mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması prоsеsində dil 

dаşıyıcılаrının mədəniyyətini əks еtdirən mətnlərdən istifadə edilməsi təlim prоsеsinə kultu-

rоlоji kоmpоnеntin dахil еdilməsini təmin еdir.  

Qеyd еdilməlidir ki, tələbələrin həyаtdа düşə biləcəkləri pоtеnsiаl situаsiyаlаrın hаmısını 

qаbаqcаdаn görmək mümkün оlmаdığındаn оnlаrа müхtəlif хаrаktеrli situаsiyаlаrdа vеrbаl və 

qеyri-vеrbаl dаvrаnış nоrmаlаrı аşılаnmаlıdır.  

Хаrici dil tədrisinin yuхаrı mərhələsində müəllimin üzərinə bir sırа vəzifələr düşür. Birinci 

növbədə müəllim sоsiаl ingilis dilinin nə оlduğunu müəyyənləşdirməli və dərs dеdiyi ali mək-

təb tələbələrinin хаrici dili hаnsı məqsədlərlə öyrənmələrini, еhtiyаc və tələbаtlаrını аrаşdır-

mаlıdır.  

Müəllimin dilöyrənənlər üçün hаnsı sоsiаl situаsiyаlаrın dаhа çətin оlmаsını аrаşdırаndаn 

sоnrа zəruri situаsiyаlаrdan ibarət siyаhı tərtib еtməsi tövsiyə еdilir. 

Müхtəlif sоsiаl situаsiyаlаrdа vеrbаl və qеyri-vеrbаl dаvrаnış strаtеgiyаlаrının аşılаnmаsı 

istiqаmətində аpаrılаn iş aşağıdan yuxarıya doğru tədrisin növbəti pillələrində dаvаm еtdiril-

məlidir.  

Lаkin sоsiаl ünsiyyət vərdişlərinin аşılаnmаsınа bir qədər fərqli şəkildə yаnаşılmаlıdır. 

Bеlə ki, birinci növbədə dilöyrənənlərə mənimsənilməli оlаn dil strukturlаrı, lеksik və qrаm-

mаtik vаhidlər təqdim еdilməlidir. Növbəti pillədə onlar təqdim еdilmiş dil vаhidlərindən 

nitqlərində istifаdə еdirlər. Sоnrаkı pillədə dilöyrənənlər şərti-kоmmunikаtiv situаsiyаlаr qu-

rurlаr. Müəllimin nəzаrəti аltındа həyаtа kеçirilən ikinci və üçüncü pillələrdən fərqli оlаrаq, 

sоnuncu pillədə dilöyrənənlər sərbəst, yаrаdıcı nitq nümunələri nümаyiş еtdirirlər.  

Müəllim dilöyrənənlərə hər hаnsı situаsiyаnın şərtlərini təqdim еdərək, оnlаrdаn diаlоq 

qurmаğı хаhiş еdir.  

Məsələn, оfis işçiləri rоlundа çıхış еtmək və оfisə burаdа kеçirilən iclаsdа çıхış еtmək 

https://e.mail.ru/compose?To=sevda.imanova11@gmail.com
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məqsədilə gələn qоnаqlаrı qəbul еtmək tаpşırığı vеrilir.  

Cütlüklərdə işləyənlərin biri оfis işçisi (А), digəri isə (B) qоnаq qismində çıхış еdirlər. 

Müəllim diаlоqun təхmini sхеm üzərində qurulmаlı оlduğunu bildirir və həmin sхеmi оnlаrа 

təqdim еdir:  

А gələn qоnаğı (B) sаlаmlаyır → B оndаn hаl-əhvаlının nеcə оlduğunu sоruşur → А suаlı 

cаvаblаndırır, qоnаğın pаltоsunu götürür və оnа əyləşməyi təklif еdir → qоnаq (B) оfis işçi-

sinə işinə dаir ümumi хаrаktеrli suаllаr vеrir → А оnа vеrilən suаllаrа cаvаb vеrir və qоnаğа 

çаy və yа qəhvə içməyi təklif еdir → B cаvаb vеrir və öz növbəsində, оfisdə həyаtа kеçirilən 

yеni lаyihə hаqqındа suаllаr vеrir → А vеrilən suаllаrı cаvаblаndırır və iclаsı bаşlаmаğı təklif 

еdir → B təklifi qəbul еdir.  

Dilöyrənənlər bu cür diаlоqlаrı оlduqcа mаrаqlı və fаydаlı hеsаb еdir, оnlаrın səhnələş-

dirilməsində böyük həvəslə iştirаk еdirlər. 

Müəllim dil sistеminə dаir bilik və vərdişləri аşılаmаqlа bərаbər оnlаrı dildаşıyıcılаrı yаşа-

yаn mühitdə qəbul еdilmiş vеrbаl və qеyri-vеrbаl nоrmаlаr hаqqındа məlumаtlаndırmаlı və 

mənimsənilmiş nəzəri biliklərin, əldə еdilmiş vərdiş və bаcаrıqlаrın hər hаnsı sоsiаl kоntеkst-

də tətbiq еtmək qаbiliyyətinin inkişаf еtdirilməsi üçün səmərəli оlаn təlim şərаitini yаrаtmаlı-

dır. Rəsmi və qеyri-rəsmi оlаn sоsiаl kоntеkstdə istifаdə еdilməli оlаn dil vаhidləri və ünsiy-

yət nоrmаlаrının аrаsındа оlаn mühüm fərqləri təhsilalanların diqqətinə çаtdırmаlı, fоrmаl, 

qеyri-fоrmаl sоsiаl kоntеkstlərdə vеrbаl və qеyri-vеrbаl dаvrаnışın хüsusiyyətləri hаqqındа 

оnlаrı məlumаtlаndırmаlıdır. İngilis dilini öyrənənlər еyni rеplikа və yа suаlа bəzən bir nеçə 

cаvаb vаriаntlаrının mümkün оlduğu hаqqındа məlumаtlаndırılmаlıdırlаr. Məsələn, dilöyrə-

nənlərə məlumаt çаtdırılır və mümkün оlаn cаvаb vаriаntlаrı оnlаrа təqdim еdilir:  

“Believe it or not, myriad studies have shown that as long as you have enough income to 

cover basic needs, happiness goes up very little with more cash”.  

a) How interesting!  

b) I’m pleased to hear that.  

c) Terrific/great!  

d) That is a good news.  

“Nothing is being done to improve the environment”.  

a) That’s unfortunate.  

b) Don’t worry about it.  

c) What a pity!  

d) How terrible!  

Dilöyrənənlərdə ünsiyyət vərdişlərinin inkişаf еtdirilməsi məqsədilə tövsiyə еdilən fəаliy-

yət növlərindən biri situаsiyа qurmаqdаn ibаrətdir.  

Onlara аşаğıdаkı şəkildə tərtib еdilmiş kаrtlаrın təqdim еdilməsi tövsiyə еdilə bilər:  

Card №1. At a party.  

You have seen the person before. But you don’t remember his/her name. Try to find out 

the name politely.  

Card №2. At a party.  

You have seen the person before. You remember his/her name. Greet him/her and ask how 

he/she is.  

Card №3.  

Divide into groups and use motions below to have a debate:  

What would scare you the most, or make you the most nervous?Why?Try to reach an 

agreement on which is the scariest.  
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Put your arguments for and against:  

a) speaking English to a native speaker 

b) speaking English in the classroom 

c) speaking English outside the classroom 

d) speaking English to a non-native speaker  

e) speaking English to a fluent user of the language  

 Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, bəzi tədqiqаtçılаrın fikrincə, аnа dilində fоrmаlаşdırılmış 

şifahi nitq vərdişləri öyrənilən хаrici dilə, о cümlədən də ingilis dilinə köçürülməlidir. Lаkin 

dilöyrənənlərin nəzərinə çаtdırılmаlıdır ki, çох vахt аnа dilində mövcud оlаn və хаrici dildə 

tətbiq еdilən sхеmlər bir-birinə uyğun gəlmir. Хаrici dillərin təlimi prоsеsi tədris еdilən dil 

sistеmilə təhsilalanların аnа dili sistеmi аrаsındа оlаn fərqləri, dillərin yаlnız birinə хаs оlаn 

хüsusiyyətləri nəzərə аlmаqlа təşkil еdilməlidir. Öyrənilən хаrici dil və dilöyrənənlərin аnа 

dili аrаsındа mövcud оlаn fərqlər müхtəlif sаhələrdə аşkаr оlunа bilər. 

A.Məmmədov, M.Məmmədov qeyd edirlər: “Aydındır ki, insanlar ideologiyanı sosial hə-

yatda əldə edir və o, intuitiv olaraq, biliyə çevrilir. Eyni zamanda, hər hansı bir diskurs tipi və 

janrında mədəniyyət amilinin rolu da çox mühümdür. Əgər mədəniyyəti də cəmiyyətdə mə-

nimsənilmiş bilik kimi qəbul etsək, bu zaman diskursla bilik arasındakı münasibətlərin tətbiqi 

ön plana çıxır. Bu münasibətlər isə son onillikdə formalaşan diskursa sosio-koqnitiv yanaşma 

çərçivəsində nəzərdən keçirilir” (1, s. 48). 

Оnu dа vurğulаmаq lаzımdır ki, хаrici dilin аspеktlərinin, dildə mövcud оlаn lеksik vаhid-

lərin və qrаmmаtik strukturlаrın mənimsənilməsi hеç də həmin dildən kоmmunikаsiyа məq-

sədləri ilə аdеkvаt şəkildə istifаdə еtmək qаbiliyyətinin inkişаf еtdirilməsinini təmin еtmir. Bu 

məqsədə nаil оlmаq üçün dildаşıyıcılаrı olan cəmiyyətdə qəbul еdilmiş linqvistik və еləcə də 

еkstrаlinqvistik kоdlаrın təhsilalanlar tərəfindən mənimsənilməsi оlduqcа vаcibdir. Həm linq-

vistik, həm də еkstrаlinqvistik səviyyədə dildахili və dillərаrаsı intеrfеrеnsiyа hаllаrınа səbəb 

оlа bilən аmillərin аşkаr еdilməsi həmin hаllаrın аrаdаn qаldırılmаsını mümkün еdir.  

Təlim situаsiyаlаrı оnlаrdа rеаl və qеyri-rеаl kоmpоnеntlərin nisbətindən аsılı оlаrаq, sə-

ciyyələndirilir. Bu göstəricini əsаs tutаrаq, məhz rеаl mоdеllər оlаn şərti-rеаl situаsiyаlаr təbii 

situаsiyаlаrа ən yахın hеsаb еdilə və uğurlа istifаdə еdilə bilər. Prоblеmli situаsiyаlаrdа bаş 

vеrən prоsеslər ingilis dilində nitqin fəаllаşdırılmаsı, mənimsənilmiş linqvistik mаtеriаllаrın 

аktuаllаşdırılmаsı və şifahi nitqin əsаsını təşkil еdən pоtеnsiаl fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsi 

üçün və bеləliklə, mədəniyyətlərarası səriştənin inkişаf еtdirilməsi üçün səmərəli şərаitin yа-

rаdılmаsını tələb еdir. Müəllim situаsiyаlаrа uyğun оlаn intоnаsiyаdаn istifаdə еtməyin ün-

siyyətin uğurlu və yа uğursuz оlmаsını şərtləndirən əsаs аmillərdən biri оlduğu hаqqındа tələ-

bələri məlumаtlаndırmаlıdır.  

Dilöyrənənlərdə bu və ya digər tipik olan situasiyanı ona uyğun olan leksik vahidlər və 

söz birləşmələri ilə əlaqələndirmək bacarığının şifahi nitqin tərkib hissəsi kimi inkişaf еtdiril-

məsi zəruridir (4, s. 45).  

İngilis dilinin və ana dilinin kommunikativ baxımdan müqayisəli təhlili, konkret kоmmu-

nikаtiv situasiyalara uyğun olan nitq və struktur modellərinin müqayisəsi tövsiyə edilməlidir. 

Bu istiqamətdə müqayisəli tədqiqatın həyata keçirilməsi iki dildə mövcud оlаn analoji kom-

munikativ situasiyaların və eyni zamanda müqayisə edilən dillərin yalnız birinə xas olan si-

tuasiyaların mövcudluğunu aşkar etməyə kömək edəcək. 

Bıından əlаvə, situativ modellərin müəyyən edilməsi tələbələrin diqqətini xarici dil vаhid-

lərinin istifadə edilməsi nоrmаlаrınа cəlb etmək və onlarda mənimsənilmiş linqvistik mate-

rialları real gerçəkliklə yaradıcı şəkildə əlaqələndirmək bacarığı və mədəniyyətlərarası səriştə-
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nin formalaşdırılması üçün səmərəli şərait yaradır.  

Bеləliklə, tələbələrdə ingilis dilinin tədrisi zamanı mədəniyyətlərarası səriştənin formalaş-

dırarkən şifahi nitq bacarıqları aşılamaq, müvafiq linqvistik materiallаrın və nitq mоdеllərinin 

dilin normalarına uyğun kommunikasiya prosesində işlədilməsinə xüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

İngilis dili dərslərində təlim situasiyalarından geniş şəkildə istifadə еtməklə dil faktlarının mə-

nimsənilməsi prosеsini daha səmərəli şəkildə təşkil еtmək və bu istiqamətdə daha yüksək nai-

liyyətlər əldə etmək mümkündür. 

Tələbələrə təqdim edilən situasiyalar rеal ünsiyyət situasiyalarına yaxın оlmalı və kоnkrеt 

kоmmunikativ situasiyalarıdа təhsilalanların bilavasitə “iştirak etmə effekti”ni təmin etməli-

dir.  

İngilis dilində təqdim olunan situasiyаlar onları maksimum dərəcədə fəallaşdıraraq, öyrə-

nilən xarici dildə şifahi nitq ünsiyyətinə qoşulmalarına həvəsləndirilməlidir. Təhsilalanların 

ingilis dilində danışmağa maraqlı olması ən önəmli şərtlərdən biridir (2, s. 119). 

Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, müəyyən dil materiallarının səmərəli şəkildə fəallaş-

dırılmasına səbəb ola bilən zəruri şərtlərdən biri mənimsənilməli olan linqvistik matеrialların 

və nitq mоdеllərinin təhsilalanların kommunikativ baxımdan tələbatlarına uyğun olmasıdır (3, 

s. 120).  

Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması zamanı dilöyrənənlərin hər hansı tələba-

tına cavab verən və onun fəaliyyətini istiqamətləndirən şərtlərdən ən önəmlisi onlarda dilin 

öyrənilməsinə olan həvəsdir. Dillərin tədrisində motivasiya mənimsənilməli olan linqvistik 

matеrialların öyrənilməsinin zəruriyyəti və dilöyrənənlərin yerinə yetirdikləri müxtəlif fəaliy-

yət növlərinin məqsədəuyğunluğu kimi çıxış edir. Bu tədrisin səmərəliliyini təmin edən vacib 

şərtlərdəndir. Hər hansı dil materiallarının mənimsənilməsi zamanı tədricən mürəkkəbləşən 

tapşırıqların yerinə yetirilməsi və mərhələli şəkildə yaradıcı nitq ünsiyyətinə keçməsini müm-

kün edən amillərdən ən vacibi dilöyrənənlərin dilin öyrənilməsı və оndan kommunikativ 

məqsədlərlə istifadə edilməsinə olan marağıdır (3, s. 89).  

Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılmasına kommunikativ yanaşma tələbələrə təd-

ris еdilən хаrici dil sahəsində biliklərin hazır şəkildə təqdim edilməsi deyil, əldə edilmiş bilik 

və bacarıqların təbii kommunikativ fəaliyyəti prosesində təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, situativ nitqlə bərabər kontekst-situativ və kontekst üzərində 

qurulan nitq növü mövcuddur. Adı çəkilən nitq növü kontеkst situasiyaların gеniş şəkildə is-

tifadə etməklə əmələ gəlir və hər hansı mətndə və yaxud nitqdə dilin şərait, münasibətlər və 

real gerçəkliyin əlaqəli şəkildə dil vasitəsilə əks etdirilməsi kimi başa düşülür. Tədris еdilən 

хаrici dildə mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması prosesində dil daşıyıcılarının ya-

şadığı ölkələrdə rast gəldikləri situasiyalara mümkün dərəcədə uyğun olan situasiyaların təq-

dim еdilməsi daha məqsədəuyğundur. Bu da tələbələrin gələcəkdə dilin təbii ünsiyyət vasitəsi 

oldugu şəraitdə sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərmək imkanlarını inkişaf еtdirir. Sinif şəraitində 

bu yanaşmanın həyata keçirilməsi məqsədilə bədii ədəbiyyatda olan problеmli situasiyalardan 

istifadə etmək tövsiyə edilə bilər (4, s. 64). 

Hər hansı mətnin tərkibində olan semantik informasiya şifahi nitqin inkişaf etdirilməsi 

üçün stimul ola bilər.  

Eyni zamanda mətndə olan linqvistik xarakterli informasiya kommunikasiyanın adekvat 

linqvistik vasitələrdən və nitq mоdеllərindən istifаdə etməklə həyata keçirilməsinə xidmət 

edir. 

Dil daşıyıcılarının yaşadıqları mühitdə rast gəldikləri və onların nitq davranışlarının nü-

munələri kimi qəbul еdilə bilən kоmmunikаtiv situasiyalar əsasında təsvir edilən kontekstual 
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situasiya sinif şəraitində analoji nitq situasiyaların yaradılması üçün bir model hesab edilə bi-

lər. Həmin situasiyaların yaradılması mənimsənilməli olan dil materialları və nitq mоdеlləri-

nin kommunikasiya prosеsində istifadə еdilməsi məqsədini güdür.  

Fikrimizcə, mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması zamanı nitq fəaliyyətinin sti-

mullaşdırılması yolları müəyyən еdilərkən, üstünlük real kommunikasiya situasiyalarının mo-

delləri tələbinə cavab verən kontekstual situasiyaya verilməlidir.  

Beləliklə, kontekstual situasiya təhsilalanların vеrbal fəallığını stimullaşdıran bir vasitə 

hesab edilə bilər. Kontekstual situasiya həm də hər hansı xarici dilin öyrədilməsində əsas 

məqsəd olan tədris edilən dildə mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması zamanı anla-

şıqlı və rəvan nitqə yiyələnmək üçün səmərəli şəraitin yaradılmasını təmin edən vasitələrdən-

dir. 

Məqalənin aktuallığı. İstənilən situasiyada baş verən ünsiyyətin əsasında anlaşıqlı nitq 

durur. Bu da lеksik vаhidlərin və qrаmmаtik strukturlаrın mənimsənilməsi, ümumilikdə, dil 

faktlarının yerli-yerində işlədilməsi zamanı daha anlaşıqlı xarakter kəsb edir. Məqalənin ak-

tuallığın da bununla şərtlənir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi müəyyən misallar əsasında mədəniy-

yətlərarası səriştənin uğurla həyata keçirilməsində linqvistik faktların araşdırılması və təhsil-

alanlar tərəfindən mənimsənilmə zəruriliyinin nəzərə çatdırılmasıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin təcrübi əhəmiyyəti əldə edilmiş 

nəticələrin tədris prosesinə tətbiqi ilə şərtlənir. 
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Лингвистические основы межкультурной компетенции в 

преподавании английского языка 

 

Резюме 

 
Процесс обучения английскому языку в целом должен базироваться на коммуника-

тивно - функциональном принципе. Обучение устной речи должно носить целенаправ-

ленный, системный, поэтапный характер, что будет содействовать повышению эффек-

тивности данного процесса. В статье большое внимание обращено фактам, полученным 

из литературы. Автор пытается раскрыть роль межкультурной компетенции, ссылаясь 

на исследованные работы ученых, а также подчеркивает ее важность.  
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S.R. Imanova 

 

Lınguıstıc backgrounds of ıntercultural competence ın elt 

 

Summary 

 
The article deals with the problem of linguistic backgrounds of intercultural competence 

in ELT. The process of teaching English should be based on the communicative – functional 

approach to teaching languages. The whole process should be goal-oriented and systematic. It 

will make the process more effective. A great number of research works have been analyzed 

for introducing the facts in the paper. One of the important goals of the article is to detect and 

find out the linguistic backgrounds of intercultural competence in ELT. The author 

emphasizes its role in methodology.  
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Biologiya dərslərində biliklərin  

möhkəmləndirilməsində öyrədici mühitin rolu 
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Açar sözlər: təhsil, təlim, bilik, öyrədici mühit, interaktivli 

Ключевые слова: образование, обучение, знания, среда обучения, интерактивность 

Key words: education, training, knowledge, learning environment, interactivity 

 

Təhsil dövlətin və cəmiyyətin mədəni, mənəvi sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır. Müasir 

dövrdə ümumtəhsil məktəblərində təhsil-tərbiyə prosesinin, xüsusilə də biologiyanın tədri-

sində “öyrədici mühit” anlayışının düzgün formalaşdırılması mühüm pedaqoji problemlər-

dən hesab olunur. 

Biologiya fənnində öyrədici mühitin təşkilinin məqsədi şagirdlərə canlılara dair zəruri 

bilik və bacarıqlar mənimsətməklə onlarda ekoloji mədəniyyət, estetik zövq, humanist və 

vətənpərvərlik keyfiyyətləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi 

üçün öyrədici mühit düzgün təşkil olunmalıdır.   

Düzgün təşkil olunmuş öyrədici mühitdə təhsil alan şagirdlərdə canlı aləmin yaranması, 

quruluşu, təsnifatı, funksiyaları, yayılma qanunauyğunluqları, mühafizəsi və inkişafı,  onla-

rın bir-biri ilə və cansız aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi, maddi aləmin vəhdət təşkil etməsi barədə 

ümumi təsəvvür formalaşdırılır, onlarda özünə, ətraf mühitə qayğıkeş və həssas münasibət 

yaradılır.  

Şagirdlərdə müəyyən anlayışlar yaratmaqla müvafiq bilik və bacarıqlar aşılanır, canlı 

maddi aləmin tamlığı və vəhdət təşkil etməsi haqqında elmi dünyagörüş və məntiqi təfəkkür 

formalaşdırılır. Düzgün formalaşdırırlmış sosial-psixoloji, əşyavi və informasiya mühitində 

keçilən Biologiya fənninin tədrisi sayəsində insanın bioloji və sosial mahiyyətini başa düşən 

şagird özünün, yaxınlarının sağlamlığının qorunmasına və sağlam həyat tərzinə hazırlanır.  

Təlimin qarşıya qoyduğu prinsiplərin və vəzifələrin həyata keçirilməsi təlim-tərbiyə pro-

sesinə təsir edən şərtlərdən və amillərdən, məhz öyrədici mühitdən əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır. Şagirdi əhatə edən şəraitin onun maraqlarına, dərk etmək tələbatına və problemləri -

nə nə dərəcədə istiqamətlənmiş olması tədris prosesinə münasibəti ilə sıx bağlıdır. Öyrədici 

mühit şagirdi əhatə edən şəraitin müxtəlif xassələrini əks etdirir.  

Onlar şərti olaraq: əşyavi mühit; informasiya mühiti; sosial-psixoloji mühit olaraq bölü-

nürlər. Bu bölgü şərtidir, çünki ətrafdakı müəyyən obyektlər eyni zamanda ayrı-ayrı mühit 

növlərinin elementləri ola bilər (Məsələn, dərsliklər, lövhələr, didaktik və əyani vasitələr  

həm informasiya mühitinin, həm də əşyavi mühitin hissəsi ola bilər).  

Öyrədici mühitin təşkilinə başlıca yanaşma bilik prosesinə müsbət münasibət, yeni bilik-

lərin aşkar edilməsi, mənimsənilməsi və tətbiqi üçün münasib şəraitin yaradılması; şagirdin 

bilik əldə etmək, ünsiyyətdə, qarşılıqlı əlaqədə olmaq və əməkdaşlıq imkanlarını genişlən-

dirmək; şəxsiyyətin inkişafı üçün imkanları artırmaqdan ibarətdir. Öyrədici mühitin təşkilini 

əvvəlcə sinfin maddi mühitindən başlamaq lazımdır. Məsələn, partalar – interaktiv işi qur-
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maq üçün partaları çevirmək və ətrafında şagirdləri oturmaq lazım olur. Çalışmaq lazımdır 

ki, sinifdə çevikliyin yaradılması üçün mümkün qədər çox məkan olsun və lazım gəldikdə 

partaların qrup işi üçün quraşdırılmasına imkan olsun. Bu məqsədlə, həmçinin partaların 

səthinin (yazı hissəsinin) maili olmaması da vacibdir. Nəzərdə tutmaq lazımdır ki, şagird-

lərin həmişə qrup şəklində oturması mütləq deyil.  

Dərsin məqsədlərindən asılı olaraq (məsələn, bütün siniflə interaktiv işi aparmaq üçün) 

müəllim partaları ənənəvi formada da düzəldə bilər. Daha sonra “əşyavi mühit”i təhlil edək. 

Əşyavi mühit təlimin bütün maddi-texniki təminatı kompleksini özündə cəmləşdirir: 

1) məktəb maddi mühiti: dərsliklər, lövhələr, didaktik oyunlar, əyani vəsaitlər, texniki 

avadanlıq, laboratoriyalar, məktəb ləvazimatı və s.;  

2) təbii mühit: canlı və cansız təbiətin bilavasitə müşahidə oluna bilən əşyaları;  

3) yaşayış şəraiti: evin, yaşayış yerinin maddi əhatəsi, maddi mədəniyyət əşyaları, icti-

mai və mədəni müəssisələr və  s. 

Ənənəvi məktəb sistemində ən aktual və istifadə olunan təlimin məktəb maddi mühitidir. 

Təbii mühit tədris prosesinə nisbətən az cəlb olunur: adətən laboratoriya təcrübələri və mü-

şahidələri aparılarkən və ekskursiyalarda. Təbii mühitin hərdən bir deyil, sistematik olaraq 

istifadə olunması üçün uşaqları əhatə edən təbiətin (bitkilərin, heyvanların, yer quruluşunun 

və s.) daha dərindən öyrənilməsi ilə əlaqədar olan müxtəlif tapşırıqların daha aktiv qoyul-

ması və ya məktəbdənkənar dərslərin aparılması lazımdır.  

Məktəbdənkənar dərslərin müxtəlif ictimai və mədəni müəssisələrdə keçirilməsi də təlim 

prosesinə yaşayış şəraitinin qoşulması vasitəsi ola bilər. Şagirdlərin müntəzəm olduqları 

teatr, kino, sirk, sərgi və s. fərqli olaraq adətən yaşayış şəraiti (məsələn, evin maddi əhatəsi) 

xüsusi öyrənmə vasitəsi kimi çıxış etmir. Halbuki məhz burada uşaq real həyat haqqında 

külli miqdarda lazımlı və praktiki məlumat alır. Ona görə də uşağı ev yaşayış şəraitindən 

dərketmə prosesində istifadə olunmasına istiqamətləndirən ev tapşırıqları vermək məqsədə 

uyğundur. 

İnformasiya mühitini təhlil edək - İnformasiya mühitinə qavramaq, təlim prosesində həm 

məktəbdə, həm də ondan kənarda istifadə etmək üçün əldə olun bütün məlumat mənbələri 

kompleksi daxildir. Ənənəvi olaraq tez-tez mənbələrin çox məhdud dairəsindən istifadə olu-

nur: müəllim, dərslik, əyani və didaktik vəsaitlər. Uşağı əhatə edən digər informasiya mən-

bələri təlim prosesinə məqsədyönlü surətdə cəlb olunmur. Bununla belə, televiziya, mət-

buat, başqa adamlarla ünsiyyət kimi mühüm informasiya mənbələri şagirdin təhsilinin for-

malaşmasına öz-özlüyündə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu və ya başqa çoxsaylı informasiya 

mənbələrinin (bədii, ensiklopedik, sorğu, elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyat, bədii nəşrlər, 

kompyuter və onun informasiya xidmətləri, müsahibə, müşahidə və eksperimentlər, televizi-

ya, kino, teatrlar, muzeylər, sərgilər, ekskursiyalar, səyahətlər və s.) təlim prosesində nəzərə 

alınmaması bir tərəfdən tədris prosesini zəiflədir, digər tərəfdən isə onların şagirdin bilik-

lərinə öz-özlüyündə heç də həmişə müsbət olmayan təsiri üçün şərait yaradır. İnformasiyanı 

dərk etməyə kömək edən psixoloji amilləri də unutmaq olmaz.   

Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər şagirdə oynamaq, təcrübədən keçirmək, əl vurmaq, eşit-

mək, görmək, hiss etmək imkanı yaradılırsa o hər bir məlumat səmərəli şəkildə mənimsəyə 

bilər. Bu səbəblə Sosial-psixoloji mühit də xüsusi əhəmiyyətə malikdir - Sosial-psixoloji 

mühitə şagirdin həm digər insanlarla (təlim prosesinin bilavasitə şagirdlərilə), həm də öz da-

xili aləmi ilə təlimə həvəsinin formalaşmasına təsir edən qarşılıqlı əlaqələrinin bütün növləri 

aiddir: “şagird-şagird”; “müəllim-şagird”; “müəllim-şagird-valideyn”; “müdiriyyət-şagird”; 

“müdiriyyət-şagird-valideyn”; “ailə-şagird”; “dostlar-şagird”. Sosial-psixoloji mühitin yara-
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dılması elə bir yanaşmaya əsaslanmalıdır ki, bu zaman pedaqoji prosesə xas olan vadaretmə 

elementi şagirdin maraqları və şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə tarazlaş-

dırılsın.  

Rus tədqiqatçısı K.D. Uşinski yazmışdır ki, “Əgər pedaqogika insanı hərtərəfli tərbiyə 

etmək istəyirsə, onda hər şeydən əvvəl onu hərtərəfli öyrənməlidir”. O, müəllimlərə məslə-

hət görmüşdür ki, şagirdlərinizi, onların ətraf mühitini, fiziki və daxili  təbiətini nə qədər 

mümkündürsə çox öyrənsinlər. 

Hər bir fəal, işgüzar Azərbaycan müəllimi şagirdlərin sosial şəraitini, ictimai mühitini, 

milli mentalitetini, adət-ənənələrimizi, fənnin, mövzunun fundamentallığını və ya praktikli-

yini, fənlərarası əlaqəni, hətta bilgilərin inteqrasiyasını, yaş və həyat təcrübəsi səviyyəsini 

və pedaqoji-metodik, psixoloji-iradi xüsusiyyətləri nəzərə almalı, prosesin təşkilinə yaradıcı 

yanaşmalıdır. Təlim mühiti həmçinin müasir mədəniyyətin inkişaf səviyyəsinə uyğun olma-

lıdır.  

Həm təlimdə istifadə edilən vasitələrlə rəftarda, həm də əməkdaşlıqda–insanlararası mü-

nasibətlərdə mədəniyyətin nümayişi təzahür etsin. Müasir təlim azad, sərbəst, yaradıcı dü-

şüncəni təzahür etsin, müstəqilliyi inkişaf etdirdiyi kimi insanın mədəniyyət səviyyəsinidə 

yüksəltməlidir. 

Ümumi olaraq bütün bunlardan aydın olur ki, təlim prosesində bizə çox sadə görünən bir 

hadisə, əşya və s. əslində çox vacib funksiyaya malikdir. Bu prosesdə hər şey tam olduğu 

zaman şagirdin öyrənməsi və qavraması daha asanlaşır, dərsə olan marağı daha da artır. 

Məhz buna görə də öyrədici mühit şagirddə formalaşdıralan biliklərin daha yaddaqalan ol-

masında, möhkəmləndirilməsində xüsusi rol oynayır. Düzgün və dəqiq qurulmuş dərs mühi-

tində təhsil alan şagirdlər gələcəyin yüksək potensiallı kadrı olaraq yetişdirilir.  

Millətin, dövlətin gələcəyi məhz tam pedaqoji proses keçmiş, insani bacarıqları və dəqiq 

elmi bilikləri düzgün formalaşdırılmış, yüksək ixtisaslaşmış kadrlardan asılıdır. Hal-hazırda 

müasir təhsil sistemimiz dünya təhsil standartlarına uyğunlaşdırır. Çünki uğurlu bir gələcək 

ilk öncə düzgün qurulmuş təlim və tərbiyə prosesindən asılıdır. Buda özlüyündə təhsil sis-

temində öz əksini tapır. 

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində “öyrədici mü-

hit” anlayışının düzgün formalaşdırılması ən vacib pedaqoji problemlərdəndir. Bu işin əsas 

təşkilinin məqsədi şagirdlərə canlılara dair zəruri bilik və bacarıqlar mənimsətməklə oyana-

şı, eyni zamanda onlarda ekoloji mədəniyyət, estetik zövq və s. bu kimi keyfiyyətlər forma-

laşdırmaqdan ibarətdir. Təbii ki, bunun da həyata keçirilməsi üçün öyrədici mühit düzgün 

təşkil olunmalıdır. Məqalə də məhz bu kimi zəruri məsələyə həsr edildiyindən onu aktual 

saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təlim-tərbiyə prose-

sinə təsir edən şərtlər və amillərin öyrədici mühitdən bir daha asılılığı vurğulanmaqla, bu mü-

hitdə şagirdi şagirdi əhatə edən şəraitin xassələri göstərilir, onların şərti olaraq təsnifatı verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Respublikamızda təhsil islahatlarının aparılması ilə əlaqədar olaraq təhsilin məzmununda 

xeyli dəyişkənlik yaranmışdır. Təlim-tərbiyənin yeni prinsiplər üzərində qurulması proqram və 

dərsliklərin yenilənməsi ilə nəticələnmiş, bu istiqamətdə təkmilləşdirmə işləri davam etdirilir. 

Fənnin tərtibatında tədrisi metodika elmində baş verən dəyişkənliklərdən, son elmi nailiy-

yətlərdən, qabaqcıl təcrübələrin nəticələrindən, dövlət və Təhsil Nazirliyinin təhsilin inkişafı-

na dair çıxardığı son qərar və sərəncamlardan irəli gələn müddəalardan istifadə edilmişdir. İlk 

dəfə olaraq “Tam orta təhsil səviyyəsində biologiyanın tədrisi metodikasının tədqiqat istiqa-

mətləri” fənninin mövzuları müasir dövrün təlimatlarına uyğun tərtib edilmişdir. Təqdim 

olunmuş fənnin  yazılmasında mövzu ardıcıllığı və sistemliliyi gözlənilmişdir. 

Magistr təhsil pilləsinin “Biologiya müəllimliyi” ixtisası üzrə yeni “Tam orta təhsil səviy-

yəsində biologiyanın tədrisi metodikasının tədqiqat istiqamətləri” fənninin tədrisinə I semestr 

üzrə cəmi 60 saat, o cümlədən mühazirəyə 45 saat və seminar məşğələsinə 15 saat vaxt ayrıl-

mışdır. 

Biologiyanın tədrisi metodikasının hədəf və məqsədi həm nəzəri, həm də praktik baxım-

dan peşəkar biologiya müəllimlərin hazırlanmasını təmin etmək, təhsilə müasir yanaşmaların 

və yeni fənn kurikulumların uğurlu tətbiqinə nail olmaq, ümumi təhsilin keyfiyyətini yüksəlt-

mək üçün tədqiqatçı pedaqoji kadrlar hazırlamaqdan  ibarətdir. 

Biologiyanın tədrisi metodikasının tədqiqat istiqamətlərin yeni pedaqoji texnologiyalar, 

pedaqoji innovasiyalar, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, konstruktiv təlim, 

müasir təlim metodları, fəal təlimin mexanizmi və mərhələləri, öyrədici mühit, monitorinq və 

qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi yollarının tələbələrə öyrədilməsi kimi məsələləri özün-

də birləşdirir.  

Tədris prosesində təhsilalanlar biologiyanın tədrisinin metod, vasitələrini və yeni təlim 

texnologiyalarından istifadə imkanlarını bilməlidır. Onlar biologiya dərslərində istifadə olu-

nan başlıca metod, üsul, yol, əyani və texniki vasitələrdən, fəal təlimdən, interaktiv metodlar-

dan istifadə etməyi bacarmalıdır. Təlim prosesində təhsilalanlar biologiya dərslərində istifadə 

olunan başlıca metodlar, o cümlədən interaktiv metodları, informasiya və kommunikasiya tex-

nologiyaları, konstruktiv təlimi ilə təşkili metodikasına yiyələnməlidir 

Magistr piləsi üçün ilk dəfə olaraq “Tam orta təhsil səviyyəsində biologiyanın tədrisi me-
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todikasının tədqiqat istiqamətləri” fənninin biologiya fənn kurikulumun strategiyasına uyğun 

tədrisinin elmi, nəzəri məsələləri məqalədə öz əksini tapmışdır. Bu magistrlərdə daha çox bi-

lik və bacarıqların formalaşması üçün imkan yaradir.  

Bu mövzulardan sonra “Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə biologiya fənninin təşkilinə verilən 

əsas tələblərin xüsusiyyətləri”, “Fəal (interaktiv) təlimin səmərəliyini təmin edən mexanizm-

lər”, “Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə biologiya fənninin tədrisində İKT-dən istifadə”, “Tam or-

ta təhsil səviyyəsi üzrə biologiya fənninin tədrisində müasir təlim üsullarından istifadə”, “Tam 

orta səviyyəsində biologiyanın tədrisində müzakirələrin, diskussiyaların, debatların təşkili” və 

“X-XI siniflərdə  biologiyanın  tədrisində  referat və layihə texnologiyalarından istifadə” kimi 

mövzuların tədrisi məqsədə uyğundur. 

Aparilmiş təhlillər göstərir ki, bu mövzuların “X-XI siniflərdə biologiyanın tədrisində tə-

fəkküryönlü təlim üsullarının tətbiqi”, “Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə biologiya fənnindən si-

nifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin məzmunu və təşkili yolları”, “Tam orta təhsil səviyyəsi 

üzrə biologiya fənninin tədrisində laboratoriya və praktik məşğələlərin keçirilməsinin yolları”, 

“X-XI siniflərdə biologiya tədrisində ekskursiyaların təşkili xüsusiyyətləri”, “X-XI siniflər 

üzrə biologiya dərslərində oxu strategiyalarından istifadə” və “Fəal təlimin mərhələlərinin 

əsas xüsusiyyətləri və yaradılması yolları” kecirilməsinin planlaşdırılması məsləhətdir  

Fənnin tədrisi prosesi “Ümumi biologiyanın tədrisində fəal dərsin planlaşdırılması qayda-

ları”, “X-XI siniflərdə biologiyanın tədrisində qiymətləndirmə üsullarının tətbiqi”, X-XI sinif-

lər ucun dərslik komponentlərinin tərkib hissələri və xüsusiyyətləri”, “Tam orta təhsil səviy-

yəsi üzrə biologiyanın tədrisinin təşkilində əlavə təlim resursları və onlardan istifadə” və 

“Tam orta təhsil səviyyəsində öyrədici mühitin təşkili” mövzuları ilə yekunlaşdırılmalıdır. 

Təlim texnologiyasının struktur və funksional komponentləri mövzusunda isə texnologiya 

dedikdə nə başa düşülür, təlim texnologiyalarını təşkil edən başlıca əlamətlər, pedaqoji texno-

logiyaların təsnifatı, pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsinin yolları, pedaqoji texnologiyaların 

təkmilləşdirici funksiyası və tədris prosesində pedaqoji texnologiyalardan istifadənin yollarına 

dair məsələlər öz əksini tapmalıdır. 

Pedaqoji innovasiyalar və innovasiyanın mahiyyətinə dair mövzuda pedaqoji sistemin op-

timallaşdırılması, innovasiyaların obyektini muəyyənləşdirən problemlər və hazırda pedaqoji 

sistemdə gedən innovasiya prosesinin növlərinə dair şərhlər verilməsi məqsədə uyğundur. 

Biologiya dərslərinin müzakirələr üsulu ilə təşkilinə dair mövzuda diskussiya (Discus-

sion), çarpaz müzakirə (Debate), müzakirə xəritələri (discussion map), klassik dialoq (Sokrat 

dialoqu, akvarium, açıq iclas (Forums) və dairəvi müzakirə dair məsələlər öz əksini tapmalı-

dır. 

Biologiyanın tədrisində İKT əsaslı innovativ tədris yanaşmalarından istifadəyə dair möv-

zunda MS Office Word proqramından istifadə etməklə müxtəlif didaktik materialların hazır-

lanması, MS PowerPoint proqramından istifadə etməklə şagirdlərdə tənqidi, məntiqi və yara-

dıcı təfəkkürün inkişafı, MS Excel proqramından istifadə etməklə müxtəlif analizlər aparmaq 

imkanı, MS Publisher proqramından istifadə etməklə sertifikat, buklet və broşürlərın tərtibi, 

Google alətlərindən (Google translate, Google Maps, Google Earth, Google disk, Google do-

cuments) istifadə bacarıqları və elektron poçt xidmətindən istifadəyə dair məsələlər verilməlidir 

Biologiya dərslərində elektron təhsil resurslarının hazırlanması mövzusunda elektron təh-

sil resurslarının hazırlanmasına qoyulan texniki və pedaqoji tələblər, MS Office proqramların-

dan istifadə edərək elektron resurslar hazırlanması, redaktə proqramlarından istifadə edərək 

video resurslar hazırlanması, müxtəlif proqramlardan istifadə edərək interaktiv test, çoxva-

riantlı tapşırıq və s. hazırlamaq bacarıqları, müxtəlif axtarış sistemləri, təhsillə bağlı saytların 
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kataloqları, e-kitabxanaların istifadə edilməsi, hazır resursların yerləşdiyi saytlarda, virtual la-

boratoriyalarda hazır resurslardan istifadə bacarıqları, müxtəlif proqramlardan istifadə edərək 

interaktiv test, çoxvariantlı tapşırıq və s. hazırlanması məsələləri öz əksini tapmalidir. 

Konstruktiv təlim, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri mövzusunda konstruktiv təlimin mahiy-

yəti və xüsusiyyətləri, konstruktiv təlimin məqsədi, konstruktiv təlimin formulu, konstruktiv 

təfəkkür, konstruktiv təlimin əsas prinsipləri, konstruktiv təlim ilə dərslərin təşkili haqda mə-

lumatlar verilməlidir  

Biologiya fənninin tədrisində Blum taksonomiyasının tətbiqi yolları və əhəmiyyəti mövzu-

sunda taksonomiyaların quruluşu və təsnifatı, taksonomiyaların təlim prosesinin təşkilində 

əhəmiyyəti, B. Blumun taksonomiyası prinsipləri, B. Blum taksonomiyasının səviyyələri, tak-

sonomiyalardan məqsədəuyğun tapşırıqlarının tərtibində istifadə, taksonomiyalardan məqsə-

dəuyğun tapşırıqların tərtibində istifadə dair məsələlər verilməlidir  

Biologiyanın tədrisində “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi” 

mövzusunda interaktiv təlimi yaradan təlim metodlarını, “İnteraktiv pedaqogika” təlim prose-

sində şagirdlər arasında əlaqə, qarşılıqlı təsir və əməkdaşlıq, təlim texnologiyaları anlayışı, 

pedaqoji texnologiyanın tətbiqi, interaktiv təlimin texnikalarının, “pasportunun” tərtibi, fəal 

təlimin mexanizmləri və xüsusiyyətlərinə dair məsələlər şərh edilməlidir. 

Biologiyanın tədrisində “Beyin həmləsi” üsulundan istifadəsi mövzusunda “Beyin həmlə-

si” və ya “Əqli hücum” (Brainstorming) texnikası, BİBÖ (KWL) texnikası, auksion (Auction) 

texnikası, klaster (Cluster) texnikası, suallar (Questioning) texnikası, anlayışın çıxarılması 

texnikası, söz assosiasiyaları texnikası, “Biologiy”a dərslərində ”Beyin həmləsi” və ya “Əqli 

hücum” (Brainstorming) texnikası, BİBÖ (KWL) texnikalarından istifadə məsələləri haqda 

məlumatlar verilməlidir  

Biologiya dərslərinin müzakirələr üsulu ilə təşkili mövzusunda diskussiya (Discussion), 

çarpaz müzakirə (Debate), müzakirə xəritələri (discussion map), klassik dialoq (Sokrat dialo-

qu) ,“Akvarium”, açıq iclas (Forums), dairəvi müzakirə məsələləri şərh edilməlidir. 

Biologiyanın dərslərinin rollu oyunlar üsulunun texnikaları ilə aparılması mövzuda rollu 

oyun (Role play), modelləşdirmə (Simulation), işgüzar oyunlar (Business play) və səhnələş-

dirmə (Dramatize) və sairə məsələlər tədrisi planlaşdırılmalıdır. 

Fəal dərsin planlaşdırılması mövzusunda müəllimin planlaşdırma bacarıqları, sinfin səviy-

yəsinə uyğun illik planlaşmanın aparılması, fənn kurikulumları əsasında gündəlik planlaşdır-

ma və fəal dərsin planına (sxematik) dair məsələlərin tədrisinin aparılması məqsədə uyğundur 

Məqalənin aktuallığı. Magistr pilləsi üçün ilk dəfə olaraq “Tam orta təhsil səviyyəsində 

biologiyanın tədrisi metodikasının tədqiqat istiqamətləri” fənninin biologiya fənn kurikulu-

mun strategiyasina uyğun tədrisinin elmi, nəzəri məsələləri məqalədə əks etdirilmişdir. Bu  

magistrlərin daha çox bilik və bacarıqların aşılanmasına imkan yaradır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Biologiyanın məzmun standartlarının funksiyaları və əhəmiyyə-

tini şərh edəcək, fəal təlim üsul və formalarından məqsədəuyğun istifadə, tədris zamanı məq-

sədəuyğun resurslardan istifadə, yeni qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanmasını mənimsə-

yəcəklər, fənn proqramının uğurlu tətbiqinə nail olacaqlar. Bu zaman məntiqi təfəkkür for-

malaşır, digər fənlərin öyrənilməsində bu fəndən əhəmiyyətli dərəcədə istifadə olunur. Fənnə 

dair dərslərin düzgün təşkili, mövzuların sistemli və ardıcıllıqla keçirilməsi prosesi magistr-

lərin fəallığını artırır, mənimsəmə səviyyəsini yüksəldir, onlarda məntiqi və yaradıcı təfək-

kürü formalaşdırır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Bu məsələlər fənnə dair dərslərin düzgün təşkilinə, möv-

zuların sistemli və ardıcıllıqla keçirilməsi prosesində magistrlərin fəallığını artırır, mənimsə-
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mə səviyyəsini yüksəldir, onlarda məntiqi və yaradıcı təfəkkürünü formalaşdırır.                                   
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Возможности преподавания тем в области исследовательских 

методов преподавания биологии на среднем уровне 
 

Резюме 
 

Впервые в магистратуре отражены научно-теоретические вопросы преподавания 

предмета «Направления исследования методологии преподавания биологии на уровне 

средней школы» в соответствии со стратегией учебной программы по биологии. Это 

позволяет мастерам приобретать больше знаний и навыков. Эти вопросы повышают ак-

тивность мастеров в процессе правильной организации уроков по предмету, системати-

ческого и последовательного ведения тем, повышают уровень мастерства, формируют в 

них логическое и творческое мышление. 

 

R.L.Sultanov  

 

Opportunities to teach topics in the field of research  

methods of teaching biology at the secondary level 
 

Summary 
 

For the first time for the master's degree, the scientific and theoretical issues of teaching 

the subject "Research directions of the methodology of teaching biology at the secondary 

level" in accordance with the strategy of the biology curriculum are reflected in the article. 

This allows masters to acquire more knowledge and skills. These issues increase the activity 

of masters in the process of proper organization of lessons on the subject, the systematic and 

consistent conduct of topics, increase the level of mastery, form in them logical and creative 

thinking. 

Redaksiyaya daxil olub: 18.02.2021 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 145 

Biologiya dərslərində şagirdlərdə müstəqil düşüncənin  

inkişaf etdirilməsində “Beyin həmləsi” metodundan  

istifadə və ya rolu, əhəmiyyəti 

 
Ceyran Yaşar qızı Məmmədova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: Ceyran9502@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d. X.Q. İbrahimova,    

                b.ü.f.d., dos. T.Q. Abdullayeva 

                                                                                    

Açar sözlər: beyin, metod, əhəmiyyət, problem, biologiya 

Ключевые слова: мозг, метод, важность, проблема, биология 

Key words: brain, method, important, the problem, biology 

 

İdrak fəaliyyətinin artırılması, şagird kontingentinin müstəqilliyinin və yaradıclığının inki-

şafı müasir təhsilin əsas və aktual problemlərindən biridir. Müasir təhsil standartları təhsilala-

nın müstəqil hərəkət və ünsiyyət qurma hazırlığı və bacarığı, təhsilalanın yalnız intellektual 

və idrak fəaliyyətini deyil, eyni zamanda şəxsi sosial mövqeyini, fərdiliyini göstərə biləcəyi 

və özünü öyrənmə subyekti kimi göstərə biləcəyi didaktik və psixoloji şəraitin yaradılmasını 

əhatə edir.  

Bu baxımdan təhsilalanların müstəqil düşüncələrinin  inkişaf etdirilməsində müasir dövrün 

təhsil standartlarına cavab verən metodlarından biri beyin həmləsidir. Bu metod iki tur, dörd 

mərhələdən ibarət olub, aşağıdakılardır: 

1. Problemin ifadəsi. 

2. İdeyaları irəli sürmək. 

3. İdeyaların müzakirəsi. 

4. Qərar vermək. 

Fikirlər birinci turda yaranır, ikinci turda təklif edilən bütün variantlar nəzərdən keçirilir 

və əsas olanlar seçilir. Burada əsas məsələ ideyalara tənqidi yanaşmadır. Bu məqsədlə iştirak-

çılar seçilmiş fikirlərin tərəfdarlarına və müxaliflərinə bölündükdə bir növ məhkəmə metodu 

tətbiq olunur. Müəllim, müzakirə nəticəsində həqiqətən hansı faktorun əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir göstərdiyinə dair qərarı verir.  

Beyin həmləsini təşkil etmək üçün ilk növbədə beyin həmləsi ediləcək mövzunu və məq-

sədi konkretləşdirmək lazımdır. Daha sonra isə pərakəndəliyə və qarışıqlığa yol verməmək 

üçün ümumi plan (buna icmal da deyə bilərik), mərhələlərin hər biri üçün ayrılmış vaxt plan-

laşdırılır. Ən əsası isə beyini hərəkətə keçirəcək, düşünmə və müzakirə üçün mühit yaradacaq 

sualları seçməli, “ən yaxşı” təklifi qiymətləndirmək və seçmək üçün meyarlar hazırlamaq ol-

duqca vacibdir.  

Beyin həmləsində işin təşkili variantlarından biri də sinif 2 qrupa bölünür. Bəzi uşaqlar fi-

kir və fərziyyələr irəli sürürlər və fikir bankı yaranır. Sonuncular analizlə məşğuldurlar. Buna 

görə də qruplar növbə ilə işləyirlər. 

Beyin həmləsini təşkil etməyin başqa bir forması da mümkündür ki, bütün uşaqlar eyni 

vaxtda prosesə qatılaraq əvvəlcə fikir yaradıcıları, daha sonra tənqidçi qismində çıxış edirlər. 

Məsələn, fərz edək ki, “Canlılara təsir edən abiotik amillər” mövzusunda biologiya dərsi-

nin bir hissəsini nəzərdən keçirin . 
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“Canlılara təsir edən abiotik amillər” dərsimizin mövzusu! Mövzunu nəzərdən keçirməyə 

başlamazdan əvvəl, “Abiotik amil” nədir sualına bir cavab eşitmək istərdim. Şagirdlər seçim-

lər təklif edirlər, sonunda bir variant təklif olunan bir müzakirə var - abiotik amillər ekosiste-

mə təsir edən canlı olmayan amillərdir. Abiotik amillər ekosistemin bir hissəsidir və əlaqəli 

canlılara təsir göstərə bilər, lakin canlı deyillər.  

Bu tərif aşağıdakı suala səbəb olur – Abiotik amillər niyə canlı orqanizm hesab olunmur? 

Şagirdlər canlıların fiziki və kimyəvi xassələrini xatırlamağa dəvət olunurlar. 

Yəni, abiotik amilin nə oluduğunu başa düşdük, amma niyə canlı orqanizm hesab olunma-

dığı aydın deyil? Fərziyyələr nədir? Şagirdlər lövhədə qeyd olunan və müzakirə dəftərlərində 

yer alan variantları təklif edirlər. Müəllim mövzunu düzəldən və düzgün istiqamətləndirən, 

yer üzündə abiotik amillərin əsas faktorlarını araşdırır. 

Bütün fikirlər və mühakimələr ifadə edildikdə, tapşırığın verildiyini təkrarlayırıq və işti-

rakçıların sözlərindən yazılanların hamısını sadalayırıq. 

İşi bitirdikdən sonra, iştirakçılardan, onların fikrincə, əldə olunan nəticələrdən nə ilə nəti-

cələnə biləcəyini soruşduqdan sonra bütün cavabları müzakirə edirik, əsas və ikinci dərəcəli 

cavabları seçirik. 

Nümunədən göründüyü kimi, beyin həmləsi zamanı iştirakçılar arasında bir çox fikirlər 

səsləndi. Bu fikirlərin hər biri ayrı-ayrılıqda problemin həll yolu kimi çıxış edir. Əgər diqqət 

etsək görərik ki, beyin həmləsi zamanı bütün sinif mövcud prosesdə iştirak edir. Məhz beyin 

həmləsinin əsas vəzifələrindən biri də budur. Bütün sinif heyətinin müzakirəyə cəlb edilməsi 

təhsilalanların fəaliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artırır, təhsilalanlar biliklərini nümayiş et-

dirmək və problemin mümkün həll yollaırı ətrafında düşünmək imkanı əldə edirlər. Eyni za-

manda fikirlərini daha dəqiq, mümkün qədər qısa ifadə və təhlil etmə bacarıqlarına da yiyələ-

nirlər.  

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda təhsilalanların müstəqil düşüncələrinin inkişaf etdiril-

məsində müasir dövrün təhsil standartlarına cavab verən metodlarından biri də beyin həmləsi-

dir ki, məqalədə də məhz bu kimi vacib məsələdən söhbət açıldığından onu aktual hesab et-

mək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müasir dövrün təhsil 

standartlarına cavab verən bəzi metodların təsnifatı verilmiş və biologiya dərslərində şagird-

lərdə müstəqil düşüncəsinin inkişaf etdirilməsində “Beyin həmləsi” metodundan istifadənin 

rolu və əhəmiyyəti göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Дж.Я. Мамедова                     

 

Использование или роль, значение метода  

«Мозгового штурма» в развитии самостоятельного  

мышления студентов на уроках биологии 

 

Резюме 

 
Один из интерактивных методов обучения - мозговой штурм - по-прежнему актуа-

лен как один из важных способов обеспечения умственной активности студентов. Этот 

метод также имеет особое значение из-за его способности охватить более широкую ау-

диторию. Таким образом, этот метод, способный задействовать весь класс, занимает 

важное место в современном учебном процессе как основная движущая сила самостоя-

тельного мышления, как битва разных идей. 

 

J.Y. Mammadova 

 

Use or role, the value of the “Brainstorming” method in the  

development of independent thinking of students in biology lessons 

 

Summary 

 
Brainstorming is one of the most important methods of interactive learning and is one of 

the most important ways to ensure the mental activity of students. The method is also 

important because of its ability to reach a larger audience. This method, which is able to 

involve the whole class, has an important position in the modern teaching process as the main 

driving force of independent thinking, as a battle of different ideas. 
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Məqalədə müəllif tədqiqat mövzusunun aktuallığını göstərir, bir universitetdə və ya onun 

idman klubunda yeni fiziki fəaliyyət növlərindən istifadə edərək universitet tələbələri və id-

mançılar arasında motivasiya münasibətlərinin və fiziki tərbiyə dərslərinin və məşqlərin ke-

çirilməsinə marağın formalaşmasında effektivliyini sübut edir. Əlavə olaraq qeyd etmək la-

zımdır ki, tələbələrin bədən tərbiyəsi və sağlamlığı yaxşılaşdırma fəaliyyətindəki motivasiya 

haqqında açıqlama verərkən, bəziləri situasiya xarakteri daşıyan  motivlərin özlərinin qeyri-

sabitliyini də nəzərə almaq lazımdır. Tələbə yaşında, tələbənin hələ tam formalaşmamış şəx-

siyyəti və onun ictimailəşməsinin tamamlanmamış prosesi səbəbindən müxtəlif stimullara gö-

rə onlar hələ də olduqca dəyişkən və hərəkətlidirlər. 

Universitet tələbələrinin təhsil fəaliyyətində prioritet vəzifə bədən tərbiyəsində tədris pro-

sesinə yeni fiziki fəaliyyət növlərinin tətbiqi, bu cür fiziki məşqlərə ehtiyac və motivasiya mü-

nasibətlərinin formalaşdırılması yolu ilə sağlamlıq səviyyələrini yaxşılaşdırmaq problemidir. 

Bədən tərbiyəsinə ehtiyacın formalaşmasının göstəricilərindən biri motivasiyadır (4).  

Motivasiya (çağırış) - beyin strukturlarının irsi olaraq sabit və ya təcrübə ilə əldə etdiyi 

hərəkətləri yerinə yetirmək üçün aktiv bir vəziyyətdir. Bununla əlaqədar İ.M. Seçenov qeyd 

etmişdir: “Həyat ehtiyacları (motivləri) doğurur və bunlar onsuz da hərəkətlərə səbəb olur; is-

tək daha sonra bir motiv və hədəf olacaq bir hərəkət və ya bir məqsəd üçün vasitə olacaqdır". 

Motivasiya bir çox motivlər əsasında həyata keçirilə bilər: ideallar və dəyər istiqamətləri, eh-

tiyaclar, məqsədlər, maraqlar və s. Motivasiya sahəsinin əsas tərəfi motivdir, yəni fəaliyyətin 

bir obyektə, daxili fəaliyyətin yönəldildiyi obyektin obyektiv xüsusiyyətləri ilə birbaşa əlaqəli 

bir insanın psixi vəziyyətidir (7).  

Hazırda ali təhsil praktikasında aparıcı yeri tələbələrin oxumağa və fiziki tərbiyəsi fəaliy-

yətinə həvəsləndirmə məsələləri tutur (5). Hər bir tələbə və idmançı üçün fiziki mədəniyyət 

fəaliyyətinin motivasiya sahəsi qeyri-sabitdir, buna görə də fərqli motivlərdən ibarət olan, tez-

tez dəyişən və bəzən ziddiyyətli bir quruluşdur, təlim şəraitindən, ətrafdakılarla ünsiyətdən 

asılı burada aparıcı, dominant motivin yerini bir və ya digər motiv tərəf tutur. 

Tədqiqatçı alim (5) motivləri iki qrupa ayırır. Birinci motiv qrupuna, ehtiras, rəqabət və 

rəqabət hissinin özünü büruzə verdiyi idman yarışları ilə əlaqəli təəssüratların alınmasına, 

fiziki fəaliyyətə olan ehtiyacın ödənilməsinə istinad edir. İkinci qrup, özünü inkişaf etdirmək 
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istəyi, yəni sağlamlığı möhkəmləndirmək, bədən quruluşunu yaxşılaşdırmaq, motor və zehni 

keyfiyyətləri inkişaf etdirmək, bilik qazanmaq, özünü ifadə etmək və özünü təsdiqləmək üçün 

səy göstərmək motivlərdən ibarətdir.  

Ümumiyyətlə, motivasiya həm yerli, həm də xarici psixologiyanın əsas problemlərindən 

biridir. Bu baxımdan tanınmış elm adamları (1, 2, 10) psixoloji və pedaqoji mövzulardakı 

əsərlərində bir fərdin, xüsusən də universitet tələbələrinin insan psixikasının fərqli kompo-

nentlərini əhatə edən: motivasiya, iradi, emosional, intellektual və digərləri daxil edən müx-

təlif fəaliyyət növlərinə hazır olmasını ayrılmaz bir zehni fenomen, çevik bir dinamik sistem 

kimi qəbul edirlər.  

Bədən tərbiyəsi dərslərinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi göstərir ki, formalaşan motivlər tələ-

bəni şüurlu şəkildə fiziki mədəniyyətlə məşğul olmaq, sağlam həyat tərzi keçirmək, dərslərə 

fərdi məna vermək üçün aktivləşdirir (8). İnsan fəaliyyətini həvəsləndirmə problemlərini araş-

dıran bəzi müəlliflər (10,12) motivasiyanın müəyyən bir iyerarxik quruluşları və müxtəlif növ 

motivləri özündə cəmləşdirən mürəkkəb bir sistem olduğunu qəbul edirlər. Hal-hazırda, müa-

sir ali təhsil sistemində müəyyən fəaliyyət növlərinin, xüsusən də təhsil fəaliyyətinin moti-

vasiyası geniş şəkildə öyrənilir.  

Təhsil fəaliyyətinin effektivliyi və müvəffəqiyyəti üçün müsbət motivasiyanın əhəmiyyə-

tini və vacibliyini (13) sübut etmişdir və təhsil prosesinin sadə bir bilik və sosial təcrübə ötü-

rülməsi ilə məhdudlaşmadığını, bütün sistem tərəfindən vasitəçilik edildiyini iddia etmişdir. 

O, qeyd etmişdir ki, təlim prosesi təkcə biliyin ötürülməsi ilə məhdudlaşmır tələbənin ət-

rafdakı insanlarla bütün münasibətlər sistemin tərəfindən vasitəçilik edir, buna görə digər 

müəlliflər (1, 10) ünsiyyət motivini təhsil prosesinin sosial xüsusiyyəti kimi müəyyənləşdirir-

lər. Bu motiv tələbələrin və idmançıların birgə fəaliyyətində, bir-biri ilə ünsiyyət qurma, hə-

rəkətlərində özlərini sosial mühitə yönəltmək istəklərində ifadə olunan təhsil prosesindəki 

sosial istiqaməti xarakterizə edir. Buraya “xarici tanınma”, “başqalarından hörmət”, “ünsiyyət 

qurmaq istəyi” və s. kimi motivlər daxildir. Bu motivlər məqsəd qoyma, idrak və ünsiyyət sa-

hələri kimi təhsil fəaliyyətinin aspektlərini əks etdirir. Eyni zamanda, emosional və iradi sa-

hələr mövcuddur. Eyni zamanda duyğular tələbələrin təlim prosesinə münasibətini ifadə edir 

və özlərini idarə etmək və baş verən hər şeyə təsirli bir səbəb olmaq istəklərini göstərir. Uni-

versitet tələbələri arasında bədən tərbiyəsi üçün motivasiyanın formalaşması problemi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemlə bağlı nəzəriyyə və praktikada xüsusən də tələbə və id-

mançı qızların əksəriyyəti bədən tərbiyəsi və idman maraqlarını və aktiv motor fəaliyyətinə 

təbii ehtiyac formalaşdırmadılar ki, bu da onların fiziki hazırlığına və müvafiq olaraq sağlam-

lığına mənfi təsir göstərir (3, 6, 9). 

Tələbə idmançılarda uyğun motivasiya sferasının formalaşması və fiziki tərbiyə dərsləri-

nin keçirilməsinə marağı müxtəlif idman məşqlərdən və fiziki fəaliyyətin innovatiya növlə-

rindən, həmçinin tələbələrin aktiv bədən tərbiyəsinə daxil olmaq üçün ehtiyac və motivlərini 

müəyyən edən amillərdən istifadə edərək ali təhsilin ən vacib pedaqoji vəzifələri biri kimi ba-

xılması vacibdir (11). Bu baxımdan, fiziki tərbiyə dərslərində tələbə idmançıların motivasi-

yasını öyrənmək üçün UNİSEF tərəfindən sertifikat alaraq və təşkil olunan treninqlərdə işti-

rak edərək  qruplara daxil olan qız tələbələrin və məşqçilərin iştirak etdiyi seminarlarda təd-

qiqat aparılmışdır. Bu treninqlər Azərbaycan bölgələrində və şəhərlərində (Mingəçevir, Göy-

göl, Kürdəmir, Sumqayıt, Bakı) keçirilmişdir. Eksperimental və nəzarət qruplarının subyekt-

ləri arasında fiziki mədəniyyətlə məşğul olma motivasiyasının səviyyəsi, kompleks bir sorğu 

və anketdən rəqəmsal məlumatların müqayisəli təhlili zamanı dinamika öyrənilmişdir.  

Təcrübə qrupuna daxil olan tələbələr və məşqçilər, bədən tərbiyəsi dərslərində və futbol 
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məşqlərində müxtəlif fiziki fəaliyyət növlərindən, o cümlədən aerobik, atletik gimnastika isti-

qamətli məşqlərindən, həmçinin formalaşma və dartılma elementlərindən istifadə edərək xü-

susi bir proqramla məşğul olmuşdular. Qadın tələbələr və məşqçilərin nəzarət qrupu, Azər-

baycan Respublikası təhsil standartına uyğun olaraq ali təhsil müəssisələri üçün təsdiq edilmiş 

proqrama əsasən bədən tərbiyəsi dərsləri və idman məşqləri ilə məşğul olmuşdular. Ayrı-ay-

rılıqda, mövzulara idmanyönlü yeni fiziki fəaliyyət növləri ilə məşğul olmağa sövq edən 

motivlər barədə sualları özündə cəmləşdirən anket təklif edildi. Anketin məzmunu, tələbələrin 

həyatının müxtəlif tərəflərini, o cümlədən bədən tərbiyəsi və müxtəlif idman növləri ilə əla-

qəli üç sual sualını əhatə edirdi: - fiziki fəaliyyət növünü seçmə motivasiya; - boş vaxt sərf et-

mək xarakteri daxil olmaqla həyat tərzi; - dəyərli istiqamətlər, şəxsiyyət şüurunun istiqamət-

ləndirilməsi. Bədən tərbiyəsi dərsləri ilə məşğul olan tələbələrin və idman bölmələrində məş-

ğul olan idmançıların sadalanan motivləri bədən tərbiyəsi və tərbiyə fəaliyyətinə başlamaq 

üçün üç tipoloji təşviq qrupunu təşkil etmişdir: - təhsil və tərbiyə təşviqləri (müəllimin tövsi-

yəsi, dostunun, tələbə yoldaşlarının nümunəsi); - əlverişli şərait-təşviq (universitet, fitness 

mərkəzi, idman və fitness mərkəzinin yaxınlığında ev); - mənalı və ünsiyyətverici stimullar 

(idman şouları, görülən müsabiqələr, filmlər, idman proqramları).  

Universitet və gündəlik tələbə yoldaşları və dostları qrupu fərdi məlumatların təhlili ümu-

mi sosial şəraitin və müntəzəm bədən tərbiyəsini təşviq edən, ən yaxın sosial mühitin və ya 

mikro mühitin prioritet rolundan danışan, yəni aparıcı müəllim və tərbiyəçinin rolundan da-

nışan ümumi sosial şərtlərin və amillərin mövcudluğunu və təsirini göstərdi. Fiziki tərbiyə və 

sağlamlığın yaxşılaşdırma fəaliyyətinin başlanğıcına göstərilən təşviqlər sağlamlığı yaxşılaş-

dıran fiziki tərbiyə motivlərinin təsnifatı üçün əsas kimi istifadə edilə bilər və şəxsiyyət quru-

luşuna vasitəçilik edən motivlər, ehtiyaclar və maraqlar arasındakı sıx əlaqə ilə müəyyən edilə 

bilər. Cədvəl 1-də eksperimental və nəzarət qrupları arasında motivasiyanın təzahürünün nəti-

cələrini göstərir.  

Tədqiqatın əvvəlində və sonunda təcrübə iştirakçılarına “Bədən tərbiyəsi dərslərinə və 

məşqlərə nə üçün və niyə gedirəm?” Sualına 4 cavab təklif edildi. Eksperimental və nəzarət 

qruplarının tələbələri arasında motivlərin təzahürü səviyyəsində bir dəyişiklik göstərilir. Təc-

rübənin əvvəlindəki hər iki qrupda bədən tərbiyəsi üçün əsas motiv sertifikat (kredit) almaqla 

əlaqəli motiv idi. Lakin təcrübədən sonra təcrübə qrupunun tələbələri arasında yeni idman 

növləri və insan motor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyi ilə əlaqəli motiv önə çıxdı. Eyni za-

manda, nəzarət qrupundakı şagirdlərdə hələ də kredit almaq motivi üstünlük təşkil edirdi. 

Bundan əlavə, bu tələbə qız qrupunda, təcrübənin sonunda bədən tərbiyəsi və yeni idman növ-

ləri ilə məşğul olmaq istəyi üçün motivasiya bir qədər azaldı (2%) və məşq etmək üçün mo-

tivasiya səviyyəsi də azaldıldı, sağlamlıq səviyyələrini gücləndirmək üçün (8%) və əksinə, 

kredit almaq üçün təhsil almaq motivləri artmışdır. 

Bədən tərbiyəsi üçün motivasiya səviyyəsi eksperimental və nəzarət qruplarının mövzu-

larında təcrübədən əvvəl və sonra (%) 

Cədvəl 1 

 

Motivlər Təcrübə qrupu Nəzarət qrupu 

Əvvəl Sonra Əvvəl Sonra 

Öz sağlamlığına münasibət 5 12 15 8 

Sertifikat almaq 77 21 56 6 

Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmaq arzusu, 14 45 19 17 

Fiziki və funksional inkişaf etdirən xüsusiyyətlər                                                           4 22 9 14 
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Tələbə qızların təcrübə və nəzarət qruplarında motivasiya və fiziki keyfiyyətləri inkişaf et-

dirmək istəyi müvafiq olaraq 18% və 6% artır. Hər ehtimala görə, bu fenomen qızların gözəl 

bir rəqəmə sahib olmaq istəyi ilə yanaşı çəkini azaltmaq istəyi ilə əlaqələndirilir. Aparılan an-

ketin təhlili, təcrübə qrupunda, nəzarət qrupu ilə müqayisədə kompleks idman vasitələrindən 

və onun yeni növlərindən istifadə olunan fiziki tərbiyəsi dərslərinə və məşqlərinə  münasibə-

tin müsbət istiqamətdə xeyli dəyişdiyinə dair nəticəyə gəlməyə imkan verir. Universitetin tə-

ləbə qızlarının motivasiya xüsusiyyətləri və maraqlarının öyrənilməsi (sorğu, sorğu anketləri, 

öz sağlamlıqlarının möhkəmləndirilməsi, bədən formalarının və duruşunun gözəlliyinin yaxşı-

laşdırılması, müəyyən motor keyfiyyətlərinin inkişafı ilə bağlı pedaqoji müşahidələr) ümum-

dünya fiziki fəaliyyət növlərindən istifadə edərək fiziki tərbiyə dərslərinin keçirilməsində və 

sağlamlıq xarakteri üçün xüsusi idman hərəkətləri hər iki qrupun şagirdlərinin müsbət motiva-

siyasını və davamlı marağını göstərdi, lakin təcrübə qrupunda daha yüksək bir səviyyə müşa-

hidə edildi və bu göstəricinin 10,5% olduğu nəzarətdən fərqli olaraq 28,2% təşkil etdi.  

Məqalənin aktuallığı. Bədən tərbiyəsi şəxsiyyətin harmonik inkişafının vacib elementlə-

rindən biridir. Müasir cəmiyyətin inkişafının spesifikliyi insan orqanizminə xüsusi tələblər 

qoyur. Xüsusilə hipodinamik bir həyat tərzi sürən universitet tələbələri, xüsusən də qızlar ara-

sında çox sayda xəstəlik, piylənmə problemi mövcuddur. Fiziki tərbiyə dərslərinin keçirilmə-

sinə marağın formalaşmasında effektivliyi, fiziki aktivliyin artırmasının, insanların sağlamlı-

ğının inkişafı və möhkəmləndirilməsində vacib və prioritet vəzifələrdən biri olduğunu göstə-

rir. Bu baxımdan, əsas vəzifəsi Azərbaycan universitetlərində müasir bədən tərbiyəsi və id-

man sisteminin inkişafı və işləmə tendensiyalarını təhlil etmək olan bir iş aparılmışdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti. Son beş ildə Azərbaycanda ali məktəb-

lər sistemində dəyişikliklər baş vermişdir, idman klubları yaradılaraq tələbələrə idmanla daha 

peşəkar məşğul olmağa şərait yaradılmışdır. Universitet tələbələrinin təhsil fəaliyyətində prio-

ritet vəzifə bədən tərbiyəsində tədris prosesinə yeni fiziki fəaliyyət növlərinin tətbiqi, bu cür 

fiziki məşqlərə ehtiyac və motivasiya münasibətlərinin formalaşdırılması yolu ilə sağlamlıq 

səviyyələrini yaxşılaşdırmaq problemidir. Bədən tərbiyəsinə ehtiyacın formalaşmasının göstə-

ricilərindən biri motivasiyadır. Onların müəllimləri də həmin idman klublarında məşqçi kimi 

çalışaraq motivasiya edərək fiziki tərbiyə dərslərində tələbə qızların sayının artırma tendensi-

yası olmuşdur. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. – М.: Педагогика, 1980. 

– Т. 1. – С. 13–17.  

2. Асмолов, А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа  / 

А. Г. Асмолов. – М. : МГУ, 1990. – 367 с.  

3. Викулов, А. Д. Анализ состояния здоровья и функциональной подготовленности 

студентов специального отделения технического университета / А. Д. Викулов, Э. В. 

Егорычева // Ярославский педагогический вестник. Психологопедагогические науки : 

научный журнал. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ. – 2012. – № 3. – Т. 2. – С. 118–120.  

4. Закурин, Л. В. Формирование потребности к занятиям физической культурой у 

студентов технического вуза на основе использования рейтинговой системы оце-

нивания: дис. ... канд. пед. наук / Л. В. Закурин. – Шуя, 2005. – 186 с.  

5. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с. 6. Маргазин, В. 

А. Руководство по спортивной медицине [Текст] / под ред. В. А. Маргазина [и др.]. – 

СПб. : СпецЛит, 2012. – 487 с.  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 152 

7. Примаков, К.А. Комплексная оценка физического развития двигательных качеств, 

функционального и психофизического состояния мальчиков-подростков, занимающих-

ся боксом: автореф. дис. … канд. пед. наук / К. А. Примаков. – Ярославль, 2008. 22 с.  

8. Савчук, В. В. Формирование мотивов к занятиям физической культурой у сту-

денток педагогического вуза: дис. ... канд. пед. наук / В. В. Савчук. – Комсомольск-на-

Амуре, 2002. – 159 с.  

9. Чоговадзе, А. В. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте  / А. В. 

Чоговадзе, М. М. Круглый. – М. : Медицина, 1977. – 176 с.  

10. Шадриков, В. Д. От индивида к индивидуальности: введение в психологию: мо-

нография / В. Д. Шадриков. – М. : Институт психологии РАН, 2009. – 656 с. 

11. Шишкин, П. А. Проектирование методики физического воспитания студентов на 

основе ОФП и хатха-йоги: автореф. дис. ...канд. пед. наук / П.А. Шишкин. Тула, 2011. 

23 с. 

12. Якобсон, П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека/ П. 

М. Якобсон. – М. : Мир, 1969. – 289 с.  

13. Якунин, В. А. Педагогическая психология / В. А. Якунин. – М.: Просвещение, 

1998. – 255 с.  
 

F.J. Hüseynov   
 

Analysis of the system of physical education of universities 
 

Summary 
 

Authors prove relevance of the research subject in the article, analyze results of 

introduction of the complex means of physical activity innovative types (aerobics, 

bodybuilding, shaping, stretching) into the educational process at Physical training lessons in 

the higher education institution, using results of questioning, poll and pedagogical 

supervision, they prove efficiency in formation of motivational objectives and interest to carry 

out physical training lessons with university students with the use of new types of the physical 

activity. Besides, speaking about motivation in students’ sports and improving activity, it is 

necessary to take into consideration instability of the motives, some of them have a situational 

character. At student's age the motives are quite changeable and mobile because of various 

incentives causing them because of the student’s identity, which is not completely formed and 

a unfinished process of his socialization.  

 

Ф.Д. Гусейнов  

 

Анализ системы физического воспитания ВУЗов 

 

Резюме 

 
В статье автор показывает актуальность темы исследования, анализирует резуль-

таты внедрения в учебный процесс на занятиях физической культурой в ВУЗе комп-

лексных средств инновационных видов двигательной активности, используя резуль-

таты анкетирования, опроса и педагогические наблюдения, доказывает эффективность 
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в формировании мотивационных установок и интереса к проведению уроков физии-

ческого воспитания у студентов вуза с использованием новых видов двигательной ак-

тивности. Кроме того, говоря о мотивации в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности студентов, необходимо иметь в виду неустойчивость самих мотивов, часть 

которых носит ситуационный характер. В студенческом возрасте они еще довольно из-

менчивы и подвижны из-за различных стимулов, вызывающих их, из-за еще не совсем 

сформировавшейся личности студента и далеко не завершившегося процесса его 

социализации.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 19.02.2021 
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Bu gün dünyada çox sürətli bir dəyişiklik yaşanır. Siyasi, iqtisadi, sosial dəyişikliklərlə ya-

naşı təhsildə də bir sıra dəyişiklik edilmişdir. Baş verən dəyişikliyin ehtiyaclarını qarşılaya bi-

ləcək anlayışlardan biri də fənlərarası əlaqədir.  

Təhsilin məqsədi şagirdin zehni inkişafına töhfə vermək olduğu üçün təhsilin məqsəd və 

metodları şagirdlərdə bu cür inkişafa və dəyişikliklərə səbəb olacaq şəkildə təşkil edilməlidir. 

İnsan yaşadığı müddətcə nələrisə öyrənir. Günümüzdə baş verən dəyişikliklər problem həll 

edən, ömür boyu öyrənmə bacarığı olan və bir fənlə bağlı bilik əldə edərək digər fənləri əlaqə-

ləndirib və bu biliklər arasında analiz etmə bacarığına sahib olan insanları tələb edir.  

Cəmiyyətin düzgün inkişafında ümumtəhsil məktəblərinin mühüm rolu vardır. Ümumtəh-

sil məktəblərində isə görkəmli sima müəllimdir. Təlim-tədris prosesində müəllim və şagird 

birgə iş apararaq öyrənmə mühiti hazırlayırlar. Çin mütəfəkkiri Konfutsi dediyi kimi, “Müəl-

lim və şagird birlikdə boy atır”. Müəllim sinifdə mühitin necə formalaşdığını izah edərkən 

söylədiyi fikirlər öyrənmə prosesinin mühitini təyin edir. Müəllim və şagirdlərin tədris pro-

sesində təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkili həyata keçirilir ki, bu-

nun da bir sıra üstün cəhətləri vardır: 

— bütün şagirdlərin, xüsusilə, passiv şagirdlərin təlimə marağının artması; 

— şagirdlərdə dərsə marağın artması; 

— şagirdlərin öz bacarıqlarından istifadəsinə uyğun şəraitin yaranması; 

— tədris prosesində iş birliyinə qoşularaq öz bacarıqlarını inkişaf etdirə bilməsi; 

— şagirdlərin özünə qarşı güvənin artması; 

— tədris prosesindən şagirdlərin zövq alaraq daha həvəsli şəkildə dərslərdə iştirakını tə-

min edir; 

— tədris prosesi boyunca müəllim şagirdlərə rəhbərlik edir, belə ki, şagirdlər araşdırma 

apararaq material toplayır, müəllimlər də bu işdə onlara kömək edir, hazırladıqları materialı 

təqdim etmək üçün onlara şərait yaradır; 

— şagirdlərin məntiqi düşünmə qabiliyyətini və yaradıcılığını ön plana çıxarır, araşdırma-

ya sövq edir; 

— şagirdlərə özlərinin öyrənə bilməsi üçün şərait yaradır. 

Müəllimin peşəkarlığı onun pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı prosesdir. Yəni, müəllim pedaqoji 

fəaliyyəti zamanı daim yeniliklərin tələbinə cavab verməlidir. Bunun əksi olduğu halda peda-

qoji fəaliyyəti yeksənək hesab olunur ki, bu da şagirdlərin inkişafını ləngidir, pedaqoji fəaliy-
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yətin səmərəsini aşağı salır. Müəllim şagirdləri özünə cəlb etməyi bacarmalıdır. Şagirdlər qar-

şılaşacaqları yenilikləri səbirsizliklə gözləməlidirlər. Bu şəraiti yaradan isə müəllimdir. Bu cür 

müəllimlər pedaqoji prosesin bütün incəliklərini bilir, şagirdləri öz balası kimi sevir, onlarla 

işləməkdəm yorulmur, əksinə öz işindən zövq alır.  

 Azərbaycanın maarifçi-pedaqoqu F. Köçərlinin dediyi kimi, “Müəllim məktəbin canıdır, 

camaatın şırağıdır”. Bu cür müəllimləri şagirdlər sevirlər, hörmətlə yanaşırlar. Şagirdlər müəl-

limə olan sevgi, müəllimin savadına olan güvən sayəsində dərsə həvəs göstərirlər. Bunun 

üçün də müəllim davamlı mütaliə etməlidir. K.D. Uşinskinin dediyi kimi, “müəllim o zaman 

ölür ki, o oxumağı, öz üzərində çalışmağı dayandırsın”. Peşəkarlıq müəllim üçün ən vacib 

keyfiyyət hesab olunur. Müəllimin peşəkarlığı onun pedaqoji fəaliyyətini pedaqoji prosesdə 

peşəkarcasına icra etməsidir. Peşəkar müəllimi təsvir edən bir sıra xüsusiyyətlər vardır. Bun-

lara müəllimin öz fənnini dərindən bilməsi, özünə qarşı tələbkar olması, daim yenilik axtaran, 

yaradıcı düşünən, öz orijinallığı ilə seçilən, planladığı işin nəticəsini əvvəlcədən görə bilən, 

pedaqoji mədəniyyətə sahib, səlis nitqli, davranışı ilə seçilən, mimika və jestləri daha təsirli 

olan, savadlı, obyektiv şəkildə rəğbətləndirmə və cəzalandırmağı bacaran, ədalətli olma kimi 

xüsusiyyətə sahib olan müəllimlər aiddir. Peşəkar müəllim eyni zamanda öz tədris etdiyi fənn 

ilə yanaşı digər fənləri də bilən, pedaqoji proses zamanı müxtəlif fənlər arasında düzgün şə-

kildə əlaqəni qura bilən və bilikləri analiz, sintez edərək müqayisəli şəkildə sistemli olaraq şa-

girdlərə çatdıra bilən müəllim hesab olunur.   

Müəllim ilk öncə öz fənnini sevməli, dərindən bilməlidir ki digər fənlərlə əlaqəni düzgün 

şəkildə qura bilsin. Y.A. Komenskinin dediyi kimi, “Öz tədris etdiyi fənni sevməyən müəllim 

işıqsız çıraq kimidir”. Pedaqoji fəaliyyəti zamanı müəllimin əsas məqsədi dərin elmi biliyə, 

geniş dünyagörüşünə malik şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Müəllim təbiət və humanitar istiqa-

mətli fənlər arasında əlaqə qurarkən şagirdlər böyük maraqla mövzu ətrafında axtarış edir, 

mövcud olan keçmiş bilikləri hafizə vasitəsilə xatırlayır, təfəkkür vasitəsilə müstəqil şəkildə 

fikirlərini nümayiş etdirir, müqayisə edir, təhlillər aparıb nəticə çıxarırlar.  

Təlimin keyfiyyəti həmişə fəallıqla bağlıdır. Qeyri-fəal olan təlim zamanı heç bir nəticə 

əldə etmək mümkün deyil. Yəni əgər təlim zamanı axtarış, müqayisə, təhlil, nəticə çıxarma 

yoxdursa bu təlim keyfiyyətsiz hesab olunur. Təlim zamanı həm müəllim, həm də şagird fəal 

olmalıdır. Tərəflərdən biri fəal olmazsa burada təlimdən söz gedə bilməz.  

Təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkilinə misal olaraq fizika və 

tarix fənni arasında əlaqəli tədrisinin təşkilinə nəzər salaq. Tarix dərsində mövzu XVII-XVIII 

əsrlərdə Qərbi Avropa mədəniyyətidir. Tarix müəllimi bu mövzu ilə əlaqədar fizika fənni ilə 

tarix fənni arasında fənlərarası əlaqəni qura bilər. Belə ki, fizika fənnindən bəlli olduğu kimi 

Nyuton ümumdünya cazibə qanununu kəşf etmiş, güzgülü teleskopu yaratmışdır. Müəllim 

fənlərarası əlaqəni qurarkən şagirdlərə bu kəşfləri etməsində Nyutonun XVII-XVIII əsrlərdə 

yaşaması, İngiltərədə kapitalizmin inkişafa başladığı dövrdə yaşaması ilə bağlı olduğunu qeyd 

etməlidir. Kapitalizmin inkişafı yeni texnika və texnologiyanın inkişafını tələb edir. Texnika 

və texnologiyaların inkişafı bir sıra təbiət elmlərinin- fizika, kimya, riyaziyyat və s. kimi fən-

lərin inkişafı ilə bağlıdır. Tarix müəllimi həmçinin Xristian Hyugensinin kəşflərindən danışa 

bilər. Fiziki rəqsin titrəyişi qanunu müəyyənləşdirmiş, dalğavari işıq nəzəriyyəsinin əsasını 

qoymuş, teleskopu təkmilləşdirmiş, kəfkirli saatı kəşf etmişdir. Müəllim bütün bu kəşflərin 

kapitalizmin inkişafı ilə bağlılığını göstərməlidir. Belə ki, müəllim XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi 

Avropa mədəniyyətinin inkişafından danışarkən bu alimlərin kəşflərini izah etməli və bütün 

bu kəşflərin kapitalizmin inkişafı ilə əlaqələndirməlidir. Şagirddə hər hansı bir mövzu haqda 

təsəvvür yaratmaq üçün fənlərarası əlaqə yaratmaqla yüksək nəticə əldə etmək olar. 
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Məqalənin aktuallığı. Təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli şəkildə tədrisi öy-

rənmə prosesini sürətləndirir və bu da ümumtəhsil məktəblərinin qarşısında duran aktual mə-

sələdir. Şagirdlərdə geniş dünya görüşü yaratmaq, onların müstəqilliyini inkişaf etdirmək 

üçün, eyni zamanda şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü formalaşdırmaq üçün müxtəlif istiqamətli 

fənlərin əlaqəli tədrisi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində təbiət və humanitar istiqa-

mətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkilində müəllimin rolu araşdırılmış və bununla bağlı möv-

cud problemlər müasir dövrün tələbləri baxımından yenidən dəyərləndirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil məktəblərində müəllimlərin pe-

daqoji proses zamanı təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisini təşkil etməsinə 

şərait yaradacaqdır.  
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А.В. Аббасова 

 

Роль профессиональных способностей учителя в преподавании 

естественных и гуманитарных дисциплин в средних школах 
 

Резюме 
        
Обучение в общеобразовательных школах следует рассматривать не как изучение 

отдельных предметов, а как требование XXI века - организацию сопутствующего пре-

подавания предметов. Поэтому преподаватель должен освоить программу по всем 

предметам, быть хорошо знакомым с материалами, а также глубоко знать способы и 

методы использования междисциплинарного общения. 
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The role of teacher professionalism in the teaching of natural  

and humanitarian sciences in secondary schools 

 

Summary 

         

Education in secondary schools should not be seen as the study of individual subjects, but 

as a requirement of the 21st century - the organization of related teaching of subjects. 

Therefore, the teacher must master the program in all subjects, be well acquainted with the 

materials, as well as know in depth the ways and methods of using interdisciplinary 

communication. 
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Qloballaşan dünyada cəmiyyətin bir çox sahələrində sürətlə dəyişikliklər gedir. Bu dəyi-

şikliklər eyni zamanda elm və təhsil sahəsində də baş verir. Elm və təhsil hər bir insanın gələ-

cək həyatını formalaşdıran ona lazım olan bilik, bacarıq, vərdişləri əldə etmək üçün imkan ya-

radan əsas faktorlardan biridir. 

Son illərdə Azərbaycanın təhsil sistemində aparılan islahatlar təhsilin innovativ fəaliyyəti-

nin aktivləşməsində və inkişafında yeni imkanlar yaratmışdır. Demək olar ki, bu gün hamı in-

novasiyalar və innovativ inkişaf barəsində söhbət açır.  

“İnnovativ təhsil”, “innovative metod” söz birləşmələri “innovasiya” terminindən yaran-

mışdır.   

“İnnovasiya” termini latın dilində “innovato” sözündən olub, yenilənmə və yaxşılaşma de-

məkdir. Bu termin elmi tədqiqatlarda XIX əsrlərdə meydana gəlib. Bir iqtisadi kateqoriya ki-

mi “innovasiya” terminini ilk dəfə elmə gətirən Avstriya (sonralar Amerika) alimi Jozef Şum-

peter olmuşdur” (6). 

“İnnovasiya” yüksək səmərəliliyə malik yeniliyin tətbiqi, insanın intellektual fəaliyyətinin, 

kəşfinin, ixtirasının son nəticəsidir. İnnovasiyanın məqsədi idarəetmə obyektini dəyişməkdir, 

yeni elmi, texniki, iqtisadi və sosial səmərə əldə etməkdir” (4, s. 99). 

“İnnovasiyaların tətbiqinə olan ehtiyacın isə çoxlu səbəbləri var. Bunlardan, əsasən, aşağı-

dakılardır:  

• Qloballaşma;  

• Daima artan rəqabət;  

• Texnologiyaya ayrılan diqqətdə artım;  

• Elm və texnologiyanın məqsədyönlü inkişafı” (7). 

“Tədris prosesinin innovativ inkişafında müasir təlim texnologiyalarının rolu böyükdür. 

Bunlardan internet – texnologiya xidmətləri, elektron təlim (təlim e-learning), smart təlim və 

s. qeyd etmək olar. Elektron dərs resurslarının (İnternet texnologiyaları) təklif etdiyi geniş və 

yenilənən məlumat imkanları tədris prosesini xeyli asanlaşdırıb” (2, s.147). 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərənca-

mı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasın-

da təhsil sisteminin başlıca vəzifələrindən bəhs edilərkən milli mənəvi və ümumbəşəri dəyər-

ləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri 

qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət 
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qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq məsələsinə xüsusi önəm verilmişdir” (6). 

Hazırda respublikamızda insanların, xüsusilə də məktəblilərin ekoloji təhsilinin, ekoloji 

maariflənmələrinin təşkili və ekoloji mədəniyyətlərinin formalaşdırılması diqqət mərkəzində 

dayanan aktual bir problemdir. Ekoloji təhsil və tərbiyə elmi-tədqiqatların çox mühüm isti-

qamətlərindən biri hesab olunur. Bu, səbəbsiz deyildir. Ekoloji təhsil, tərbiyə və mədəniyyəti 

üzrə aparılan səmərəli iş məktəblilərin şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına böyük kömək göstə-

rir. Ekoloji təhsil mürəkkəb pedaqoji prosesdir. 

“Həyat bilgisinin və ana dilinin tədrisi prosesində və eləcə də sinifdənkənar keçirilən təd-

birlər zamanı ekoloji təlim-tərbiyə işinə sistemli yanaşma onun keyfiyyətinə müsbət təsir gös-

tərir, elementlər arasındakı qanunauyğunluğu, qarşılıqlı əlaqələri, struktur və metodları müəy-

yən edir və onun təşkilinə əlverişli şərait yaradır. Həyat bilgisi və ana dilinin fənlərinin tədri-

sində ekoloji təlim-tərbiyə prosesində ilk növbədə yerli təbii şəraitin öyrənilməsinə diqqət ye-

tirilir. Eyni zamanda bu fənnin tədrisi prosesində ətraf mühitin vəziyyəti, orada baş verən an-

tropogen dəyişikliklər, mövcud ekoloji problemlər yerli şəraitlə müqayisəli şəkildə araşdırılır” 

(1, s. 60).  

“Tədris prosesində innovativ metodların istifadə edilməsi şagirdlərin təhsilə biganəliyinin 

aradan qaldırılmasına, lazımi təfəkkür xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmasına, deməli, təlimin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. İnnovativ metodlar təlimdə mexaniki yaddaşın 

deyil, təfəkkürün inkişafı, şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyi, biliklərin müstəqil əldə edilmə-

si, tədqiqat və dərketmə üçün müvafiq şəraitin yaradılması, təbii öyrənmə fəallığının artırıl-

masına təkan verən problemli şəraitin yaradılması, biliklərin yaradıcı tətbiqi, ətrafdakılarla 

əməkdaşlıq etmək bacarığı, təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi vacib amil kimi nəzərdə tu-

tulur. 

İnnovativ təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan 

qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və yaradıcılığın formalaşdırılması və tə-

lim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır” (5, s. 86). 

“İnnovativ metodların tətbiq edilməsi tədris müəssisəsində şəraiti dəyişərək şagirdlərin 

özünə inamını artırır, şəxsiyyətlərarası münasibətləri yaxşılaşdırır, təhsilə olan münasibət 

müsbət mövqe yaradır, biliklərə müstəqil yiyələnmək və yenilərini əldə etmək, onlardan həyat 

məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etmək vərdişlərini formalaşdırır” (5, s. 87). 

“Dünya təcrübəsi göstərir ki, innovativ metodlarla təlim müəllim üçün dərsin keyfiyyətini 

artırmağa vacib bir vasitədir. Bu metod şagirdlər üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir. Şa-

girdlərin öyrənməyə həvəsi və nailiyyətləri artdıqca, müəllimin də fəaliyyəti yüngülləşir. Be-

ləliklə, innovativ metodlarla nəinki şagirdlər inkişaf edir, həm də müəllimlər təkmilləşir” (5, 

s. 87). 

“İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə təlimin effektivliyini artır-

maqla yanaşı, şagirdlərdə biliklərə müstəqil yiyələnmək bacarıqlarını da inkişaf etdirir. Əgər 

lap yaxın keçmişdə təhsilalanlar məlumatı yalnız müəllimdən, dərslik və dərs vəsaitlərindən 

əldə edirdisə, hazırda onlar internet, e-kitablardan istifadə imkanlarına da malikdirlər. Buna 

görə də, öyrənənlərdə elektron resurslardan düzgün istifadə etmə, məlumatı əldə edə bilmə, 

əldə edilmiş məlumatın emalı, tətbiqi və təqdimatı bacarıqlarını formalaşdırmaq lazımdır. On-

ların bu sahədə bacarıq və qabiliyyətləri olmasa, işin təşkilinin səmərəsi olmaz. Deməli, infor-

masiyanın sürətlə yeniləndiyi müasir dövrdə innovativ dərs modelinin təşkili və həyata keçi-

rilməsi müəllimin konstruktiv, layihələndirici və s. bacarıqları ilə yanaşı, İKT üzrə hazırlığını 

da başlıca tələbə çevirir. Bu gün müəllim tədris etdiyi mövzularla əlaqəli internet sayt və por-

tallardan lazımi biliklərin əldə edilməsi, müxtəlif səpkili təqdimatların, slaydların, e-test və 
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tapşırıqların hazırlanması üçün proqramlardan, videofilm və animasiyaların tətbiqində multi-

media texnologiyalarından, e-lövhə və e-poçtdan istifadə bacarıqlarına malik olmalıdır ki, şa-

girdlərini də bu istiqamətdə düzgün və səmərəli fəaliyyətə sövq edə bilsin” (5, s. 109). 

“Təbiətin mühafizəsi qlobal, ümumbəşəri problemdir. Həmin problemin həll edilməsi cə-

miyyətin, insanın və ətraf mühitin qarşılıqlı fəaliyyətinin xarakteri ilə əlaqədardır. Ölkəmizdə 

sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar lazımi ekoloji qaydalara əməl edilmədiyin-

dən sənaye tullantıları, havanı, torpağı, bağları, çəmənlikləri, çiçəkləri, çayları, vadilər, su 

hövzələrini, gölləri, hətta dənizləri çirkləndirir, müxtəlif vəsilədən olan canlı aləmə ciddi zi-

yan vurur, insanların həyat şəraitini pisləşdirir, xüsusilə onların səhhətinə ləkə vurur, sağlam-

lığını pozur. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı mübarizə təd-

birləri genişləndirilir. Mütəxəssislərin fikrincə, dünyada iki ən böyük ekoloji bəla mövcuddur. 

Biri təbəitdə arıların azalması, ikincisi isə meşələrin qırılmasıdır. Statistik məlumata görə arı-

ların azalması nəticəsində yüzdən artıq çiçəklər vəsiləsi məhv olmuş, Böyük Britaniyanın əra-

zisi qədər qırılmış meşə sahəsində isə minlərlə biosfer komponentləri təbiətdən silinmişdir” 

(3, s. 544). 

“Həqiqətən insanların hərtərəfli düşünülməmiş tədbirləri nəticəsində təbiətə çox zərərlər 

vurulmuş, müəyyən ərazilərdə onun gözəlliyi, zənginliyi itirilmiş, bir çox sahələr səhralara 

çevrilmişdir. İnsan təbiət qanunlarını öyrənərək ona şüurlu təsir göstərdikdə isə təbiəti daha 

da gözəlləşdirir, onun nemətlərini artırır, təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edir. Ətraf mü-

hiti dərindən dərk etmək üçün onun haqqında insanda elmi təsəvvürlə yanaşı, elmi bilik də ol-

malıdır. Belə olmadıqda təbiətin qorunmasında insanın düzgün mövqeyini, rolunu müəyyən 

etmək mümkün deyil. Çünki bir çox təbii proseslərin mərkəzində bilavasitə insan durur. İnsan 

təbiətə əl gəzdirdikdən sonra təbiət özü mürəkkəb prosesləri qarışdırır, birləşdirir.  

Meydana çıxmış yeni prosesi insan yenidən dərk edir və sonra onun mənbəyini axtarmağa 

başlayır. Elm və texnikanın inkişafı insanların biosferə mənfi təsirini artırmışdır. Təbii ehti-

yatların tükənməsi eroziya, havanın, suyun, torpağın çirklənməsi, bəzi bitki və heyvan növlə-

rinin insan fəaliyyəti nəticəsində yoxa çıxması, bilavasitə məhv edilməsi insanın təbiətə qeyri-

münasib mənfi təsirinin nəticəsidir. Artıq bu gün bir sıra sahələrdə insanın təbiətə qayğısız 

münasibəti böhranlı vəziyyətə çatmışdır. Ətraf mühitə fasiləsiz olaraq müxtəlif tullantılar 

daxil olur, sənaye tullantıları atmosferi, suyu, torpağı çirkləndirir, tullantı qazlar isə atmosfer 

havasını zəhərləyir, saysız-hesabsız maşın və mexanizmlər səs-küyü çoxaldır, müxtəlif ya-

nacaqlardan intensiv surətdə istifadə nəticəsində suyun, havanın temperaturu yüksəlir.  

Bu faktlar onu göstərir ki, cəmiyyətin ətraf mühitə laqeyd münasibəti müasir dövrün ən 

zəruri probleminə çevrilmişdir. Ona görə də biz ümumtəhsil məktəblərimizdə ekoloji bəlalar 

haqqında şagirdlərə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil surətdə məlumatlar verməliyik. Əgər 

gənc nəsil Sumqayıtdakı zavodların kimyəvi tullantılarının törətdiyi ekoloji bəlaların törətdiyi 

faciələrdən xəbərdar olsalar, onda gələcəkdə bu bəlaların yaranmasına imkan verməzlər. Tə-

biət indiyə qədər mövcud olanların, indi yaşayanların, gələcəkdə yaşayacaq insanların mül-

kiyyətidir. Təbiətin mühafizəsi sahəsində şagirdlərin mənəvi məsuliyyəti bütövlükdə həyatın 

qorunmasına aid olan mənəvi məsuliyyətdir. Ona görə gənc nəslin, xüsusilə məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların təbiətə məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək məktəblərimiz qarşısında duran ən 

mühüm vəzifələrdən biridir.  

Təbiətə insani münasibətləri, əxlaqi cəhətləri uşaqlarda formalaşdırmaq üçün bu müsbət 

əxlaqi cəhətləri vərdiş halına keçirmək, qayğılı münasibət hissi tərbiyə etmək vacibdir. Bu gü-

nümüzdə yaşayan və işləyən hər bir adama təbiətin qorunması, onun sərvətlərindən qənaət-

çiliklə istifadə və sair anlayışların verilməsinə elə kiçik yaşlardan başlanılmalıdır. Çünki orta 
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məktəbi bitirmiş şagirdin təbiəti sevən, onun sərvətlərindən qənaətlə istifadə edən mütəxəssis 

olması üçün ekoloji biliklərin böyük əhəmiyyəti vardır. Buna görə də hər bir müəllim-tər-

biyəçi uşağa ancaq qanun və anlayışları öyrətməklə kifayətlənməməli, onlarm diqqətini eko-

loji məsələlərə də cəlb etməlidirlər. İşin bu cür aparılması təbiətlə tərbiyənin üzvü surətdə əla-

qələndirilməsi üçün geniş zəmin hazırlayır” (3, s. 546). 

“Hər bir insan dövlət qanunlarına əməl etməklə yanaşı, təbiət qanunlarına da düzgün ria-

yət etməyə məcburdur. Çünki təbiəti sevmək, onu qorumaq. Vətəni sevmək, onu müdafiə et-

mək deməkdir. Təbiətin respublikamıza bəxş etdiyi zəngin faydalı qazıntılar, yerüstü və yer-

altı ehtiyatlar, su, torpaq, bioloji və meşə sərvətləri, zəngin bitki örtüyü xalqımızın milli sər-

vətləridir. Bu təbii sərvətlərdən düzgün istifadə edilməsi ekoloji mühitə ziyan verən tullantıla-

rın miqdarını azaldır. Məktəblidə təbiətə və onun sərvətlərinə məhəbbət, qayğı bilavasitə kiçik 

yaşlarından təşəkkül tapmağa başlayır. Buna görə də məktəblərdə ətraf mühitə, təbii sərvətlə-

rə, təbiətin gözəlliyinə məhəbbət ruhunda tərbiyə işi aparmaq, bitki və heyvanat aləminin əhə-

miyyətmi şagirdlərə izah etmək, təbiətə qayğı hissini bacarıqla aşılamaq diqqət mərkəzində 

olmalıdır” (3, s. 547). 

Məqalənin aktuallığı. İnnovativ metod həm təlimin məzmununun daha yaxşı öyrənilmə-

sini, həm də bu məzmunun dəqiq şəkildə tətbiqini daha da səmərəli edir, eyni zamanda da şa-

girdlərin dərketmə fəaliyyətini daha da fəallaşdırır. Məktəblilərə ekoloji mədəniyyətin aşılan-

masında innovativ təlim metodlarının tətbiq edilməsi məsələsi də öz aktuallığı ilə seçilir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədən məktəblilərə ekoloji mədəniyyətin aşılanmasında 

innovativ təlim metodlarının tətbiq edilməsi diqqət mərkəzinə gətirilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə araşdırılan problem gənc tədqiqatçı-

lar və bu sahə ilə maraqlananlar üçün, həmçinin pedaqoji kollektivlərə öz köməyini göstə-

rəcəkdir.  
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Ф.С. Зейналова 
 

Применение инновационных методов обучения в  

воспитании экологической культуры школьников 

 

Резюме 
 

Инновационные процессы в образовании ставят перед учителями задачу развивать 

ученика как личность. Также в статье рассказывается о применении инновационных 

методов обучения в воспитании экологической культуры школьников. Основная цель 

инновационного образования - получение дополнительных знаний на основе приме-
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нения навыков, приобретенных студентами. Качество обучения зависит от творческой 

работы, уровня профессионализма и искренней любви учителя, который напрямую реа-

лизует новую технологию обучения, учебный процесс. В учебном процессе педагог 

использует новые педагогические технологии для достижения формирования мышле-

ния учащихся, предпочитает использовать нестандартные уроки, такие как лекции, кон-

курсы, уроки, диспуты, отражающие современные подходы к обучению, развивает диа-

лог, логическое и критическое мышление, творческое дает широкое пространство для 

использования активных методов, основанных на методах. 

Одна из самых священных обязанностей - научить учеников заботиться о природе, 

приучить их к любви и защите окружающей среды, познакомить их с социально-

политическими, экономическими, духовными и нравственными ценностями защиты 

окружающей среды. 

 

F.S. Zeynalova 

 

Application of innovative teaching methods in  

inculcating ecological culture in schoolchildren 
 

Summary 
 

Innovative processes in education set the task for teachers to develop the student as a 

person. This article also talks about the application of innovative teaching methods in 

inculcating environmental culture in schoolchildren. The main purpose of innovative 

education is to acquire additional knowledge based on the application of skills acquired by 

students. The quality of education depends on the creative work, professionalism and sincere 

love of the teacher, who directly implements the new technology of teaching, the teaching 

process. In the educational process, the teacher uses new pedagogical technologies to achieve 

the formation of students' thinking, prefers to use non-standard lessons such as lectures, 

lessons-competitions, lessons-discussions, lessons-disputes, reflecting modern learning 

approaches, develops dialogue, logical and critical thinking, creative gives wide space to the 

use of active methods based on methods. 

One of the most sacred duties is to teach students to care for nature, to accustom them to 

love and protect the environment, to acquaint them with the socio-political, economic, 

spiritual and moral values of environmental protection. 
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Orta məktəbin qarşısında dayanan əsas məqsədlərindən birincisi şagird şəxsiyyətinin düz-

gün istiqamətdə formalaşdırılmasıdır. Şəxsiyyətin əsas cəhətlərindən başlıcası da onun nitq 

bacarıqlarının, təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, estetik tərbiyəsinin məqsədəuyğun olaraq sis-

temli şəkildə həyata keçirilməsi və lazımi səviyyəyə çatdırılması hesab olunur.  

Təlim və tərbiyənin düzgün təşkilindən, müəllimin sinifdə dərsi məqsədəuyğun qurmasın-

dan, şagirdləri düzgün istiqamətləndirməsindən asılı olaraq şəxsiyyətin inkişaf etdirilməsi 

prosesi səmərəli şəkildə gerçəkləşir. Bilirik ki, müəllimin fəaliyyəti xüsusilə ibtidai siniflərdə 

daha həlledici rol oynayır. Məsələ ondadır ki, ibtidai siniflərdə şagirdlərin təfəkkürünün inki-

şaf etdirilməsi üçün ayrıca fənn yoxdur. Bu məqsəd bir çox fənlərdə paralel və mövzuların da-

xilində xüsusi şəkildə rellaşdırmalıdır. Əlbəttə, bu proses şagirdin müstəqil düşünməsinə və 

qərar verməsinə, həyati bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə səbəb olmalıdır. Bu məqsəd tədris 

proqramında nəzərdə tutulmuş fənlərin hər birinin bu və ya digər şəkil və formada məzmu-

nunda, məzmun xətləri və standartların tələblərində əksini tapır. Müəllim fənnin verdiyi im-

kanlardan maksimum səviyyədə istifadə edərək şagirdin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkü-

rünün inkşaf etdirilməsinə çalışmalıdır.  

Hər sözü, kəlməsi, ifadəsi sınaqdan çıxmış zəngin xalq pedaqoji təcrübəsinin əsas ele-

mentlərini özündə əks etdirən, daxili qatlarında daşıyan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri 

zəngin və faydalı tədris materialı kimi daima Azərbaycan ziyalısını, Azərbaycan müəllimini 

düşündürmüşdür. Beləcə, ayrıca tərtib olunmuş tədris resurslarında folklor janrlarından istifa-

də edilmişdir. Həmin nümunələrdən biri də bayatı janrıdır. “Bunlar (Bayatılar-S.Ə.) çox dərin 

mənalı, fəlsəfi, əxlaqi, ictimai fikirlər ifadə edən qısa, yığcam lirik parçalardır. Bayatı yarat-

maq asan deyildir. Çünki dördcə misrada bədii və təsirli şəkildə tamamlanmış bir fikir ifadə 

etmək tələb olunur. Bayatı ən çox hisslə, həyəcanla, insanların daxili iztirabları ilə əlaqədar 

yaranır” (6, s. 198). Folklorşünas alim Paşa Əfəndiyevin fikirləri bayatının məzmun yükünün, 

onun ifadə etdiyi dərin ictimai, sosial, estetik təfəkkürün sübutu kimi qiymətləndirilməlidir.  

Bu barədə ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayev yazırdı ki, “bayatılar mövzu etibarı ilə 

geniş, zəngin olsalar da, insanın daxili aləmini, qəlb həyatını, mütəəssir bir qəlbin sevinc, kə-

dər, iztirab, sarsıntı, həyəcanlarını ifadə üçün ən münasib, müvafiq şeir formasıdır (14, s. 116.) 

mailto:seadet.arif@gmail.com
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Uzun müddət Azərbaycanda dərslik sahəsində ən aparıcı müəlliflərdən olmuş, ibtidai si-

niflərdə Azərbaycan dili, əlifba, oxu dərsliklərinin müəllifi, pedaqoq alim prof. Y.Ş.  Kərimov 

metodika vəsaitlərindən birində şeir nümunələrinin tədrisi ilə bağlı yazır ki, “Şagirdlərin ha-

fizəsini möhkəmləndirmək, nitqini inkişaf etdirmək, dünyagörüşünü genişləndirmək, estetik 

zövqünü tərbiyə etmək baxımından şeirlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yaxşı şeir uşağın mə-

nəvi aləmini zənginləşdirir, onda doğma dilin gözəlliklərinə həssaslıq tərbiyə edir. Yaxşı şeir 

uşağın qəlbinə gözəl musiqi əsəri qədər təsir göstərir” (11, s. 241) 

Səviyyəli materiallar dərsliklərin məzmun bazası olmalıdır. Eyni zamanda onlarda mədəni 

dəyərlər aşılanmalı, şagirdlərin milli-mənəvi ruhda tərbiyə olunmasına, onların öz ailəsini 

sevməsinə, xalqına, onun dəyərlərinə hörmət etməsinə nail olunmalıdır. Şagirdin mənsub ol-

duğu torpağı, vətənini sevməsinə, humanist olmasına, insan hüquq və azadlıqlarına, beynəl-

xalq aləmdə təsbit edilmiş bəşəri dəyərlərə hörmət etməsinə yönələn fikir və müddəalar əks 

etdirilməlidir. “Doğrudur, şagirdin fəaliyyəti yalnız dərsliklə deyil, həm də dərs vəsaitləri, 

əyani vəsait və didaktik materiallarla, təlimin digər vasitələri ilə, xüsusilə müəllimin nəzəri-

metodik hazırlığı ilə şərtləşir və idarə olunur. Bununla belə, həmin vəzifənin həllində dərs-

liyin rolunu azaltmaq olmaz” (11, s. 57). 

Bilirik ki, bayatıların böyük əksəriyyəti məzmun və xarakterik poetik xüsusiyyətlərinə, 

poetik cəhətlərinə görə qarşıya qoyulan tələblərə dəqiq cavab verir. Daxili qatına, formaca 

yığcam, məzmunca bitkin olmasına, az sözlə geniş məzmunu və tərbiyə keyfiyyətlərini əks et-

dirməsinə görə bayatılar estetik tərbiyənin aşılanmasında olduqca böyük əhəmiyyət daşıyırlar. 

Deməli, tədris zamanı bayatıların məzmununda, onun ifadəliliyində, qısa ifadələrlə zəngin 

məzmun çatdırmasından səmərəli şəkildə istifadə etmək lazımdır. Müəllim bilməlidir ki, ba-

yatıların mövzu dairəsi genişdir. Bayatılar görünüşcə, formaca yığcam, kiçik misralarının də-

rin qatında, ifadə yükündə vətən, qürbət, mərdlik-namərdlik, eşq-məhəbbət, sevgi, xoşbəxtlik, 

bolluq-bərəkət, ayrılıq, həsrət, intizar, istək-arzu, qəm-qüssə, üzüntü, öyüd-nəsihət, hörmət-

ehtiram, xeyir-dua, qarğış, ağı, şənlik, toy-düyün və s. məzmunları ifadə edə bilir. Bayatılarda 

insana məxsus müsbət və gözəl xüsusiyyətlər, saf məhəbbət, həyat eşqi, qəm, kədər, ayrılıq, 

vətən sevgisi ifadə edilir və bununla, dostluq, sədaqət, humanizm meyilləri canlı, oynaq, şai-

ranə bir dillə, az sözlə, böyük və dolğun fəlsəfi məna ilə ifadə olunmuşdur. Deməli, tədrisdə 

şagirdlərə həm bayatının oxu işi təşkil olunmalı, onların nitqlərini inkişaf etdirməli, həm də 

onların məzmunu ilə işləmək lazımdır. Şagird poetik cəhətdən keyfiyyətli nümunəni oxuyur, 

onun zövqü formalaşır, söz-sənət, ədəbiyyat haqqında təsəvvürləri yetişir, eyni zamanda məz-

mun onda tərbiyəedici rol oynayır. Gözəl şairimiz Xəlil Rza Ulutürk yazırdı ki, “bəşəri insan 

bədii təfəkkürlə formalaşır” (10, s. 33). 

Müəllim lirik nümunələri tədris edərkən, şagirddə standartlara uyğun olaraq müəyyən ba-

carıqlar, vətəndaşlıq, vətənpərvərlik duyğuları aşılamaq istəyərkən onlara bayatılardan əzbər-

ləməyi tapşırmalıdır. Şagird müəyyən mövzuda bayatını evdə sərbəst şəkildə də axtara bilər, 

özü onların içində əzbərləməyə daha rahat olanını, bir sözlə özünün bəyəndiyini seçə bilər. 

Diqqət edirsinizsə, bu tapşırıqla şagirdin seçim etmək, axtarış aparmaq, qərar vermək məsu-

liyyətləri və bununla da bacarıqları formalaşdırılır.  

Bu gün təhsilin qarşısında əsas vəzifələrdən başlıcası hərtərəfli formalaşmış, milli və bə-

şəri dəyərlərə sahib şəxsiyyətin formalaşdırlması kimi məsuliyyətli bir vəzifə dayanır. Həmin 

vəzifənin icrası məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, bağçalarda başlayır və ibtidai siniflərdə 

inkişaf etdirilir. Maraqlı bir faktı burada qeyd etmək istəyirəm. Elmi təhlil və araşdırmalar 

göstərir ki, “insan bütün ömrü boyu ona zəruri olan məlumatın təxminən 70%-ni 6 yaşa qədər 

olan dövrdə əldə edir”(16, 9). Bu yaş dövrü həm də ibtidai mərhələyə, I sinfə təsadüf edir. 
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Sonrakı bacarıqlar bazasının böyük əhəmiyyətli hissəsi də ibtidai sinfin digər pillələrində for-

malaşdırılır. Odur ki, müəllimlər bacarıqların, tərbiyənin əsas detallarının ibtidai siniflərdə 

aşılanmasına, reallaşdırlmasına çalışmalıdırlar. Və ibtidai sinfə qəbul olunan şagirdin təfəkkü-

rünün, bacarıqlarının formalaşdırılmasında Azərbaycan dili fənninin xüsusi rolu və əhəmiy-

yəti vardır. Bu, müəllimin məsuliyyətini artırmalı, onu daha həvəslə tədris fəaliyyəti təşkil et-

məyə vadar etməlidir. 

Bayatıların mövzuları çoxdur. Prof. Ş.A. Mikayılov yazırdı ki, “bayatılarda müxtəlif məz-

mun-adamların ağır məişət tərzi, məhəbbəti, vətən həsrəti, haqsızlığa və zülmə qarşı ümum-

xalq etirazı ifadə olunur” (13,  s. 15). Bayatıların yuxarıda sadaladığımız mövzuları içərisində 

önəmli yerlərdən birini Vətən mövzusunda olanlar tutur.  

Vətən mövzulu bayatı nümunlərində vətən həsrəti, vətən sevgisi əksini tapır. Belə ki, ba-

yatılarda insanın harada olmağından asılı olmayaraq vətən üçün darıxmağını, vətən həsrətini, 

vətən sevgisini görürük. Bu bayatılardan aydın görürük ki, xalq öz ana yurdunu, onun təbii 

gözəlliklərini həmişə sevmiş və poetikləşdirməyə çalışmışdır.   
 

Yağı gəldi yanıma,  

Susamışdı qanıma,  

Döndüm qürbət ellərdən,  

Qüvvət gəldi canıma. 
 

Bayatının misralarında qüvvətli nisgil, sevgi əks olunur. Və yaxud: 
 

Kəkliyəm, fərəm sənsiz,  

Düşübdür pərən sənsiz,  

Yad eldə, yad ölkədə,  

İnan, gülmürəm sənsiz. 
 

Müstəqillik illərinin 30 ilini qaçqınlıqda, məcburi köçkünlükdə keçirən, ağır məişət və psi-

xi şəraitdə yaşamış azərbaycanlılar üçün bu bayatılardakı fikir və ifadələr tanış hisslər, ovqat 

oyadır. Şagirdlərə tanış olan bu məqamların tədris işində istifadəsi, onların nəzərinə çatdırıl-

ması zəruridir. Müəllim şagirdlərə bu kimi halları aşılamaqla, onlarda vətənə, yurda bağlılıq 

tərbiyə etməklə sevgi hissi, sevgi duyğuları formalaşdırlmalıdır: 
 

Payız qışdan əzəldi,  

Yarpaq tökən xəzəldi,  

Vətən viran da olsa,  

O, cənnətdən gözəldi. 
 

Təsəvvür edin, bu bayatının tədris zamanı istifadə edilməsi vətən haqqında çox mükəm-

məl tərbiyəvi hisslərin formalaşdırlmasına gətirib çıxarar. Burada müəllim bayatı mətnini şa-

girdə oxutdurmalı, oxu işi təşkil edilməli, sonra bayatının sözləri üzrə də iş görülməlidir. İlin 

fəsilləri, “xəzəl”, “viran”, “cənnət” sözlərinin məna yükü, onların daşıdığı məzmun şagirdə 

aşılanır, onun estetik zövqünün formalaşdırlması üçün sistem qurulur. Pedaqoji-metodik araş-

dırmaların birində yazılır ki, “Ana dili və oxu dərsliklərində geniş əksini tapmış folklor nümu-

nələri ilk növbədə şagirdləri həyat və cəmiyyət üçün hazırlayır. Şagirdləri cəmiyyətdə baş ve-

rən hadisələrlə, xalqın tarixi ilə, bədii yaradıcılıq inciləri ilə tanış edir, onlarda müstəqil fikir 

yürütmək, mülahizələr söyləmək qabiliyyətini formalaşdırır. Araşdırmalar göstərir ki, ana dili 

proqramlarında nəzərdə tutulan hər hansı bir folklor nümunəsi şagirdlərdə tədricən konkret tə-
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fəkkürdən mücərrəd təfəkkürə keçmək imkanı yaradır” (7, s. 11). Şagird ona təqdim edilmiş 

bayatı nümunəsindəki deyim və ifadələri mənimsəyir, nitqində istifadə edir. Bununla da o, ba-

yatıda öyrəndiyi ifadə ilə xalq ifadələrini, özünün, ailəsinin işlətdiyi ifadələri tutuşdurur, mü-

qayisələr aparır, qruplaşdırır. Bu proses də onda müqayisə etmək, təhlillər aparmaq, tədris 

materiallarını dərindən mənimsəməklə estetik zövqünün formalaşması, nitqinin və təfəkkürü-

nün inkişaf etməsi işini sürətləndirir. 

Tədris prosesində müəllim şagirdlərlə bayatıların üzərində işləməli, onların forma və məz-

munu təhlilə cəlb edilməlidir. Şagird təhlil zamanı bayatılarda aşılanan, çatdırılan əsas fikri öz 

sözləri ilə ifadə etməlidir. Bu Azərbaycan dili üzrə nitq bacarıqlarının, oxu vərdişlərinin inki-

şaf etdirilməsi ilə bağlı standartların reallaşdırılmasına yardımçı olacaqdır. 

Müəllim bilməlidir ki, bayatıları zənginləşdirən digər bir xüsusiyyət də onlarda atalar söz-

lərinin, öyüd-nəsihətin, hikmətli sözlərin və alqışların, xalq əhval-ruhiyyəsinin, arzu və xəyal-

larının yer almasıdır. Prof. A. Hacıyev yazır ki, “qəribliyin, həsrət və nigarançılığın təsviri ba-

yatılarda əsas motivdir. Bu duyğu ümumiləşir, haqsızlığıa qarşı mübarizə, mənəvi qüdrət, 

təmkin və dözüm haqqında təsəvvür genişlənir. Etibar, sədaqət, humanist duyğular iztirab, ta-

le və güzərandan şikayət təbii verilir” (8, s. 244).  

Bu xüsusiyyətlər öz zənginliyi ilə bayatılara da xüsusi məna çaları qatır. Bayatılarda olan 

ortaq xüsusiyyətlərdən biri də yuxarıda qeyd etdiyimiz sözlərin əks olunmasıdır. Təhlillər 

apardığımız zaman öyüd-nəsihətin, hikmətli sözlərin və alqışların əks olduğu bayatılara da 

xeyli sayda rast gəlirik.  
 

Su gələr arxa, haray!  

Tökülər çarxa, haray!  

İgid qürbətə düşsə,  

Çağırar arxa, haray! 
 

Bayatı özündə maraqlı öyüd və nəsihət, məzmun daşıyır. Şagirdin estetik zövqünün, hə-

yata baxışının formalaşdırılamsında bu kimi bayatıların rolu kifayət qədər böyükdür: 

 

Əzizim sözə qaldı,  

Bir şirin sözə qaldı.  

Yad qovuldu dağlardan,  

El-oba bizə qaldı. 

 

Bu bayatının məzmunu günümüzlə çox ciddi şəkildə səsləşir. Azğın düşmənin Azərbayca-

nın əzəli və əbədi torpaqlarından qovularaq çıxarılması, torpaqlarımızın erməni işğalçıların-

dan təmizlənməsi bu bayatının hazırda nə qədər aktual olduğunu ortaya qoyur.  

Elmi ədəbiyyatdan da məlumdur ki, estetik hisslər insanda estetik tələbatların əsasında du-

rur: insanın gözəllikdən keçirdiyi dərin emosional həyəcanlar, hisslər onda bədii-estetik də-

yərlərlə ünsiyyətə ehtiyac doğurur. Bu emosional həyəcanlar bayatıların məzmununda əks 

olunur, məna altında şagirdlərə aşılanır: 

 

Əzizim el yoludu, 

Bu gələn el yoludu. 

Başımda bulud oynar, 

Gözlərim sel yoludu. 
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Şagirdlərə bu bayatı təqdim edilir. Əvvəlcə şagird bayatını oxumalıdır. Şagirdlərin yadda-

şını möhkəmləndirmək, nitqini inkişaf etdirmək, dünyagörüşünü genişləndirmək üçün, onların 

estetik zövqünü tərbiyə etmək üçün bütün düzgün tərtib edilmiş, seçilmiş şeirlər, o cümlədən 

bayatılar müstəsna əhəmiyyətə, rola malikdir. Düzgün təqdim edilmiş şeir şagirdin daxili alə-

mini zənginləşdirir, onda estetik zövq tərbiyə etməklə yanaşı, doğma yurdun gözəlliklərinə 

sevgi, həssaslıq hissi tərbiyə edir. “Yaxşı şeir uşağın qəlbinə gözəl musiqi qədər təsir edir” 

(11, s. 241). 

Müəllim şagirdlərə bayatı nümunələrini oxumağı tapşırarkən bilməlidir ki, bu təqlid, yam-

sılama prosesi deyil. Oxu strategiyası düzgün tətbiq edilməlidir. Müəllim şagirdlərdən düzgün 

fasilə, bölgüdən istifadə etməyi, intonasiya qaydalarına əməl etməyi tələb etməlidir. Bunu hə-

yata keçirmək üçün ibtidain sinif müəllimi özü şeiri ifadəli oxumaq üçün məsuliyyətlə hazır-

laşmalı, ciddi şəkildə oxu qaydalarına əməl etməlidir. Müəllim anlamalıdır ki, o, nümunədir. 

Müəllimin yol göstərməsi ilə şagird şüurlu şəkildə mətni dərk etməli, mətnin ifadəliliyini an-

lamalıdır. Nümunənin əsas ideyası, sözlərin işlənmə xüsusiyyətləri şagird tərəfindən tam an-

lanmalıdır. Bəzən biz müşahidə aparırıq ki, şagirdlər sözlərin mənasına, ifadəliliyinə fikri ver-

mədən mətni, nümunəni oxuyurlar. Bu əsərin məzmunu üzrə işin düzgün təşkil edilməməsin-

dən irəli gəlir.  

Müəllim şagirdə hansısa bir bayatını təqdim edir. Yaxud bir dərs əvvəl ona hansısa müəy-

yən bir mövzuda bayatını evdə axtarıb tapmağı tələb edə bilər, tapşırıq kimi verə bilər. Növ-

bəti dəfə həmin bayatının məzmunu ilə əlaqəli suallar ünvanlamalıdır. Bilmək lazımdır ki, 

şagird bayatını mənimsəyibmi, onda ifadə olunan əsas fikri, məzmunu qavraya bilibmi? 

Tutaq ki, şagird aşağıdakı bayatını evdə araşdıraraq gəlmişdir: 

 

Eləmi yada məni 

Satdılar yada məni. 

Kimim, kimsənəm yox, 

Bir salsın yada məni. 

 

Müəllim şagirdə aşağıdakı kimi suallar təqdim edə bilər: 

1. Bayatı kimin dilindən deyilir? 

2. Bayatı nə haqqındadır? 

3. Bayatının müəllifi narahatdırmı? 

4. Narahatdırsa, nədən narahatdır? 

5. Hansı tarixi hadisələrlə səsləşir? 

Əlbəttə, şagirdlərin sinif və yaş səviyyəsindən asılı olaraq müəllim sualların çətinlik səviy-

yələrini dəyişdirə bilər. Yaxud da ki, başqa məzmunlu bayatı nümunəsində istifadə edilə bilər.  

Müəllim yadda saxlamalıdır ki, şagirdlərin həm də qavramaları inkişaf etdiriməlidir. Qav-

rama mürəkkəb və davamlı şəkildə inkişaf etdirilməyi lazım olan idraki prosesdir. Müəllim 

bunun üzərində fasiləsiz olaraq çalışmalı, müxtəlif üsul və yollardan istifadə etməlidir. Çətin 

tapşırıqlar şagirdləri daha da düşünməyə, onların şüurunun, qavrayışının hər dəfə daha da in-

kişaf etdirilməsinə apara bilər. 

Yeni tədris proqramları əsasında yazılmış, hazırda məktəblilərin istifadəsində olan ibtidai 

siniflər üzrə Azərbaycan dili dərsliklərində bir çox məqamlarda bayatı nümunələrindən tədris 

materialı kimi istifadə olunmuşdur. Qeyd etmək istəyirik ki, hazırkı dərsliklərdə təqdim edil-

miş bayatı nümunələrinin kəmiyyəti ilə razı deyilik. Təhlillər göstərir ki, aşağı siniflərdə çox 

az sayda bayatı nümunlərinə yer verilmişdir.  
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Əlbəttə, müəllimin hazırda təlim-tərbiyə işində imkanları çox genişdir. O, dövlət standart-

larını reallaşdırmaq üçün müxtəlif resurslardan səmərəli şəkildə istifadə edə bilər. Bununla 

yanaşı, dərslik əsas tədris resursudur, vəsaitdir, mənbədir. Onun verdiyi məzmun və mətn im-

kanlarından da müəllim geniş şəkildə istifadə etməlidir.  

Məsələn, 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində “Bayatı” janrı haqqında məlumat verilmiş-

dir. Burada qeyd edilmişdir ki, “Bayatı 4 misradan ibarət şeirdir. 1-ci, 2-ci və 4-cü misraları 

qafiyələnir. Bayatılar çox vaxt “əzizinəm” və ya “mən aşiq” sözləri ilə başlanır” (1, s. 178). 

Əslində bu məlumatla razı deyilik. Belə ki, 2-ci sinif şagirdi bu məlumatın nəzəri materialını 

dərk edə, mənimsəyə bilməz. Belə ki, burada “misra” və “qafiyə” sözləri yuxarı siniflərdə aşı-

lanması gərəkli olan nəzəri materiallara aiddir. Odur ki, həmin materialın 2-ci sinifdə əks 

olunması düzgün hesab edilməməlidir. Bu səhifədə belə bir bayatı təqdim olunmuşdur: 

 

Əzizinəm din barı, 

Danış barı, din barı. 

İgidə tab gətirməz, 

Yağı tikən min barı. 

 

Bu bayatı haqqında şagirdə müəyyən tapşırıqları həll etmək də tapşırılır. Müəllim sinifdə 

bayatının oxusu və təhlili üzrə səmərəli fəaliyyətə apara bilər. Folklorşünas M.Həkimov yazır 

ki, “folklor ucu-bucağı görünməyən sonsuz bir ümmandır. Onun dərindən-dərin qatlarına en-

mək, oradan bənzərsiz inciləri üzə çıxarmaq folklorşünaslığımızın şərəfli vəzifəsi olmuş və 

yenə də olmaqdadır” (9, 4). Bu cəhətlər ibtidai sinif müəllimi üçün əsas açar, yolgöstərən ma-

yak olmalıdır. O bilməlidir ki, həcmcə kiçik olmasına baxmayaraq, bayatı ilə şagirdlərə də ki-

fayət qədər ciddi və geniş həcmdə hiss və duyğular, estetik zövq formalaşdırmaq mümkündür.  

Ana dilinin tədrisi ilə bağlı araşdırmalar aparan F.Əliyeva yazır ki, “bayatılar dil sadəliyi 

və aydınlığı baxımından da maraqlıdır. İbtidai sinifdə bayatıların dili üzərində aparılan iş pa-

ralel şəkildə nitq və təfəkkür inkişafına daha artıq kömək edir. Çünki bayatıların lüğət tərkibi-

nin əsasını xalis Azərbaycan sözləri təşkil edir. Bununla bərabər, bəzi bayatılarda ərəb, fars və 

başqa dillərdən keçən sözlər, ifadələr də vardır. Müəllim bu tipli arxaik sözlərin şərhinə, on-

ların məna və məzmunun açıqlanmasına səy göstərərsə, şagird təfəkkürünü elmi-metodik cə-

hətdən zənginləşdirə bilər” ( 7, s. 20) . 

2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində başqa bir bayatı nümunəsi də təqdim edilir. Aşağıda 

həmin nümunəvi veririk: 

 

Mən aşiqəm gələndə, 

Dərdim sənlə böləndə. 

Namərdə bel bağlama, 

Kölgəndə kölgələnə.     (1, s. 179). 

 

Bu misraların məzmunun açsaq, “dərdimi səninlə bölürəm. Bil ki, namərdə bel bağlamaq 

olmaz. İmkan vermə ki, o sənin kölgəndə kölgələnə” fikirləri ortaya çıxacaq. İfadələrin məna 

dərinliyini təhlil etdirmək lazımdır və bu zaman şagirdə istiqamətləndirici suallar verilməlidir: 

1. Şeir kimi dilindəndir? 

2. Müəllif burada nə demək istəyib? 

3. Namərd kimə deyilir? 

4. Namərd burada təriflənir, yoxsa pislənir? 
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5. “Bel bağlamaq” nə deməkdir? 

6. Namərdə niyə bel bağlamaq olmaz? 

7. Kölgəndə kölgələnməyə niyə imkan vermək olmaz? Və s. 

Müəllim bayatını düzgün və lazımi səviyyədə tədris etməli, qarşıya qoyulmuş təlim məq-

sədlərinə çatmaq üçün çalışmalıdır. 

Bayatılar şagird şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə, onun dünyagörüşünün, nitqinin inkişa-

fında əhəmiyyətli rol oynamış nümunələr kimi daima ibtidai siniflərdə müəllim üçün əhəmiy-

yətli resurs kimi qalmalı, tədris prosesində davamlı olaraq istifadə edilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Şagird şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi, onun estetik tərbiyəsinin 

qaydasında formalaşdırılması orta məktəbin qarşısında dayanan əsas məsələlərdəndir. Bu işin 

təşkilində milli-mənəvi dəyərləri, poetik keyfiyyətləri özündə əks etdirən bayatıların önəmi 

çox böyükdür. Məqalə həmin məsələyə həsr edilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi məsələləri, bayatıla-

rın bu istiqamətdə tədris resursu olaraq istifadəsi məsələləri araşdırılır. Bununla bağlı ölkə-

mizdə yazılmış bir çox elmi araşdırmaların nəticələrindən ümumiləşdirilərək istifadə edilmiş-

dir. Tədrislə bağlı müəyyən yanaşma və təhlillərin səmərəli aparılması yollarının göstərilməsi 

məqalənin yeniliyi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan alınan qənaətlərdən ibtidai sinif-

lərdə Azərbaycan dili fəninin tədrisi zamanı, folklor janrlarının tədrisdi məsələləri ilə bağlı 

araşdırmalarda istifadə edilə bilər. 
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С.Б. Асадова 

 

Влияние учения Баяти на художественно-эстетическое 

мировоззрение студентов 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются вопросы преподавания жанра баяти в начальной школе. 

Анализируется роль и значение этого жанра в формировании эстетического мировоз-

зрения студентов. 

 

S.B. Asadova 

 

Influence of Bayati's teaching on students'  

artistic and aesthetic worldview 

 

Summary 
 

The article examines the issues of teaching the bayati genre in primary school. The role 

and importance of this genre in the formation of students' aesthetic worldview is analyzed. 
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Müəllimin ifaçılıq mədəniyyəti, onun musiqi savadının təzahürlərindən biridir. “Əsas mu-

siqi aləti” kursunun məqsədi-musiqi alətində çalmaq vərdişlərinə yiyələnmiş, hərtərəfli inkişaf 

etmiş musiqiçi tərbiyələndirmək, tələbələrin estetik zövqünü, musiqi sənətinə şüurlu münasi-

bətlərini, dünya musiqi mədəniyyətinin ən yaxşı əsərləri ilə tanışlıq, not mətninin düzgün 

oxunması və xüsusi ifaçılıq təcrübəsi əsasında musiqi əsərlərinin bədii obrazını açmaq bacarı-

ğı və s. aşılamaqdır.   

Adətən tələbəyə proqramın seçiləndə, müəllim çalışır ki, proqramda rəngarəng, müxtəlif 

məktəblərə aid bəstəkarların əsərləri öz yerini tapsın. Məsələn, proqramda bir semestr üçün 

bir polifonik əsər, bir iri formalı əsər (sonata ya varsiyasiyalar), iki pyes və etüd, bundan baş-

qa eskiz formada keçilən bir əsər, ansambl, 5-6 üzdən oxumaq üçün çətin olunmayan əsərlər. 

Sonata Vyana klassiklərinin əsərlərindən seçilərsə, pyes yaxşı olar ki, romantiklərin (Şopen, 

Şuman) və ya rus bəstəkarlarının əsərlərindən seçilsin. İkinci pyes isə mütləq Azərbaycan 

bəstəkarlarının pyeslərindən verilməlidir.  

Adətən polifonik əsərlərdən ən çox istifadə olunan İ.S. Baxın prelüdiya və fuqaları, 2 və 3 

səsli invensiyaları, orqan prelüdiyaları, partitalaralar, zəif tələbələr üçün isə kiçik prelüdiya və 

fuqalardır. Bundan başqa Şostakoviçin prelüdiya və fuqaları də istedadlı tələbələr üçün nəzər-

də tutula bilər. Soruşula bilər ki, nəyə görə Baxın əsərlərindən belə geniş istifadə olunur. Bu 

sualın cavabı belədir ki, Bax – polifoniyanın padşahı sayılır. Bu bəstəkarın əsərlərini ifa et-

mək - böyük bir məktəb keçməyə bərabərdir. 

Proqram üzrə çalınan iri formalı əsərlərin içərisində Motsartın, Haydnın, Şubertilq, Qriq, 

Şumanın, Sen-Sans, Bethovenin, eləcə də Skarlattinin, Klementinin, Çimarozanın, sonataları-

nı saymaq olar. Bunlarla yanaşı Azərbaycan bəstəkarlarının da iri formada yazılmış əsərləri 

daxildir. C.Hacıyev, Q.Qarayev, M.Mirzəyev, E.Mahmudov, V.Adıgözəlov, Ə.Abbasovun 

sonatalarının adlarını çəkmək olar. Eləcədə F.Əmirov və E.Nəsirovanın ərəb mövzusunda 

konserti, A.Rzayevin konserti. Sonatalar və konsertlərdən başqa çox sayda variasiyalarda əsas 

musiqi aləti proqramına daxildir. Bunların içində Motsartın variasiyaları, Şumanın “Abeqq” 

variasiyaları, azərbaycan bəstəkarlarından F.Əmirovun variasiyaları mi-minor, E.Dadaşovanın 

5 varsiasiyası.  

Proqrama daxil olan pyesləri nəzərdən keçirəndə birinci növbədə diqqəti dəb rəngarəngliyi 

cəlb edir. Burada klassik, romantik, rus bəstəkarları, Azərbaycan bəstəkarları özünə yer tap-

mışdır. Şübhəsiz ki, tədris prosesin ərzində tələbə kifayət qədər musiqi nümunələri keçir, bu-
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raya eskiz formada keçilən əsərlər, müstəqil iş formasında keçilən əsərlər, üzdən oxuma for-

masında da il boyu 20-30 əsər mənimsənilir. Polifonik əsərlər fortepiano sənətinin ən vacib, 

repertuarın ən lazımlı hissələrindən biri sayıldığı üçün baş verən təhsil müddətində ona geniş 

diqqət yetirilməlidir. Fortepiano ifaçısı polifoniyanı eşitmə qabiliyyətinə malik olmalı, onun 

fakturasını bütöv bir şəkildə anlaya bilməlidir ki, bunların da sayəsində o polifonik təfəkkü-

rünü yüksək səviyyədə inkişaf etdirə bilsin. 

Polifoniyanı öyrənərkən ümumilikdə, əsərin əsas prinsiplərinin mənimsənilməsi kimi va-

cib olan iş də dayandırılmır, lakin onda tələblər başqa olur. Polifoniyanın əsas xüsusiyyətlə-

rindən biri melodiya sırasını inkişaf etdirən bir neçə səsin eyni vaxtda səslənə bilməsidir. Tə-

ləbənin qarşısında qoyulan əsas vəzifələrindən biri, polifonik əsərdə ifa olunan ayrı-ayrı səs-

ləri eşidib, onların bir-birilə əlaqələrini yaratmaqdan ibarətdir. Baxın intonasiyalı musiqi sıra-

sı, ondan əvvəl yaşayıb-yaratmış olan Bukstexudenin, Paxelbelin, Freskobaldinin, Vivaldinin 

musiqi əsərlərinə yaxındır. Klavir üçün ilk dəfə konsert əsəri yazan Bax, bu musiqi alətinin 

nəyə qadir olduğunu aşkar etmiş, onu müstəqil bir alət kimi dinləyiciyə çatdırmışdır. O dövr-

də kamil sayılmayan, ifaçı baxımından kəsir olan klavirin, klavikord kimi musiqi alətlərində 

Bax, gələcəyə can atan musiqi ədəbiyyatını bizlərə qoyub getmişdir ki, bu əsərlərdə yazılanlar 

hələ indinin özündə də yəni XXI əsrdə də öz təravətini itirməmişdir.    

Baxın fuqalarının hər biri ayrı-ayrılıqda parlaq surətdə təsirli olmaqla bərabər, öz yığcam-

lığı və forması nizamlı olmağına görə, polifonik üslubda yazılan, yüksək keyfiyyətli əsərlər-

dəndir. Baxın əsərlərindəki polifonik mövzu, özünün nizamına, harmoniyasında mövcud olan 

zənginliyinə və ton ahənginə görə, polifonik üslubda yazılan əsərlər içərisində ən yüksək zir-

vəyə ucalır. Bax polifoniyasının tarixi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, orada dərin fəlsəfə olan 

yüksək bədii nümunələr yaratmaq imkanı yaradan tematizmin və onun inkişafının əsas prin-

sipləri öz əksini tapmışdır. Çoxsəsli əsərləri ifa edərkən, bütövlükdə bütün material (iki səsli-

yə nisbətən) eşidə bilmək ehtimalı azalır.  

Əsərin savadlı təhlili bütün səslərin eşidilməsi və ifa olunmasından asılıdır. Hansı səsin nə 

vaxt səslənməsini eşitmək və onların ifa vaxtı eşidilib-eşidilməməsini təyin etmək vacibdir. 

Səslərin dəqiq ifası haqda narahatlıq, məcbur edir ki, applikaturaya xüsusi olaraq diqqət yeti-

rilsin. Polifonik əsərlərdə onun xüsusiliyi-səsi saxlamaqdan ötrü barmaqların tez-tez yerlərini 

dəyişməkdən ibarətdir. Əvvəl-əvvəl bu proses tələbəyə çətin görünür. Buna görə imkan da-

xilində tələbə ilə applikatura haqda söhbət aparılmalıdır və bütün qaranlıq olan məsələlər ay-

dınlaşdırıldıqdan sonra, həmin qaydalara ciddi riayət olunmalıdır.  

Bizcə, tələbənin əsərin hər bir hissəsi ilə ayrıca olaraq tanışlığı (strukturunun analizi, mü-

rəkkəb quruluşun mənimsənilməsi və s. bu kimi) öyrənilməsi sayıla bilər. Tələbə lazımi bilik-

ləri əldə etmək üçün hər bir səsi ayrı-ayrılıqda təhlil etməli, onları dönə-dönə məşq etməlidir, 

sözsüz ki, gələcəkdə ifa edəcəyi applikaturada, özü də frazirovka və ştirixləri nəzərə almaq 

şərti ilə. Daha sonra o əsərin ayrı-ayrı səslərinin öyrənilməsi prosesinə, ondan sonra isə bütöv-

lükdə çoxsəsliliyin tam şəkildə mənimsənilməsi işinə keçməlidir.  

Klavir əsərlər üzərində işləyərkən, onu bilmək lazımdır ki, Baxın musiqisi xüsusi ifa tələb 

edir. İfa zamanı tərtib olunan vaxt çərçivəsindən kənara çıxmaq olmaz. Əsərdə eyni temp gü-

dülməlidir ki, onu da yalnız müəllifin müəyyən etdiyi məqamlarda dəyişmək olar.        

Baxın əsərlərini onlara məxsus olan aram tempdə ifa etmək lazımdır ki, əks halda onların 

ritmi itir. Dinamik planda bu əsərlər ifa zamanı alabəzək nüansları qəbul etmir. İfa zamanı 

uzun artma əhəmiyyətli kulminasiyalar, böyük sıradüzümü və ya kontrast bölmələr, dinamik 

ahəng mümkündür. Baxın polifoniyası üzərində işləyərkən, belə bir məsələ qarşıda dayanır: 

sağ pedaldan istifadə qaydası. Əlbəttə sağ pedaldan istifadə, musiqi əsərinin xarakter və nö-
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vündən asılıdır. Lakin bununla yanaşı bilmək lazımdır ki, böyük əsərlərin ifası zamanı pedal-

dan istifadə, xüsusi həssaslıq tələb edir, (bu ələlxüsus XVII-XIX əsrlərdə yazılan musiqiyə 

aiddir).  

Tələbələr Baxın əsərlərinin ifası zamanı pedaldan istifadə etməsələr və ya az istifadə etsə-

lər yaxşıdır. Sonrakı təhsil dövründə Baxın prelüdiyaları və fuqaların ifası zamanı tələbə pe-

daldan nadir hallarda istifadə etməlidir. Belə bir məsləhət olar ki, pedaldan yalnız əllər və ya 

digər melodik sıranı birləşdirə bilmədikdə istifadə etmək olar. Belə ki, d-moll fuqada və ya 

Fis-dur prelüdiyada yəni harada ki, səs sırası qırılmış olub. Qıs-moll  fuqasında, hərdən pedal-

dan istifadə olunur ki, bu da harmonik səslənməni aşkar etmək üçündür. Ancaq bütün bunlar o 

demək deyil ki, Baxın polifoniyasında pedaldan istifadə etmək lazım deyil. 

Müəllim heç bir vaxt yaddan çıxartmamalıdır ki, polifonik musiqini tam qavrayan tələbə, 

polifonik əsərləri yaxşı ifa etməklə yanaşı, həm də gözəl pianoçuya çevrilir. Bunu tələbənin 

özü də anlamalıdır. Polifonik musiqi üzərində iş, səslərin yaxşı qavranmadığına, temp ifasının 

öyrənilməsinə, leqato sirlərinin yiyələnməsinə zəmin yaradır. Polifonik əsərlər, yüksək texniki 

ustalığın da qazanılması işində az rol oynamış: ifada dəqiqliyə riayət etməyə şərait yaradır. 

Barmaqların, biləyin elastik, “sözəbaxan” olmasını təmin edir. 

Xarici bəstəkarlıqla yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının da əsərləri var. Lakin Baxın poli-

fonik musiqisi elə bir məktəbdir ki, onun sirlərinə bütün pianoçular yiyələnməlidir. Bütün şe-

devrlər kimi, Baxın polifoniyası, eyni vaxtda həm olduqca mürəkkəb, həm də çox sadə sayılır. 

Baxın polifonik əsərlərini ifa etməyi bacaran pianoçu digər formalı əsərləri asanlıqla ifa edə 

bilər, istər bu klassik sonata, istər romantik bəstəkarların əsərləri olsun. Sonda, Baxın polifo-

nik musiqisini xarakterizə edən əsas məqamlardan danışaq.  

Onlar Bülbül adına  musiqi məktəbində və ADPU-nin “Musiqi” kafedrasında 40 illik iş 

təcrübəsi nəticəsində əldə olunmuşdur: 1. Polifonik əsərlərdə olan səslər, həm növbə ilə həm 

də pərakəndə dönə-dönə öyrənilməlidir. 2. Polifonik əsərlərdə mövcud olan ayrı-ayrı cüt səs-

lər (soprano-baş, soprano-tenor, baş-tenor və s.) daim məşq edilməli, hər bir səsin individual 

melodiya - tematik xüsusiyyətləri aşkar edilməlidir. 3. Polifonik əsərlər bir və ya iki musiqi 

alətində eyni vaxtda cüt səslə (müəllim-tələbə) ifa olunaraq öyrənilməlidir. 4. Hər bir səsin 

ucadan və ya özü-özündə oxunması həyata keçirilməlidir, yəni gah baş tenor, gah da altda 

oxumaqla səslər təkmilləşdirir. 5. Polifonik əsərləri ifa edərkən, əsas diqqəti bir səsdə cəm-

ləmək lazımdır ki, bu zaman o birlərinin səsi azaldılmalıdır. 

Fortepiano fənni tədrisində iri formalı əsərlər vacib yerlərdən birini tutur. Buraya sonati-

nalar, sonatalar, variasiyalar və konsertlər daxildir. Fənnin proqramını nəzərdən keçirsək, bu-

rada Skarlattinin, Motsartın, Haydnın, Betxovenin, Şumanın, Şubertin sonatalarına, Mendel-

sonun, Sen-Sansin, Bethovenin, Haydnın konsertlərinə yer verdiyini görə bilərik. Sözsüz ki, 

bunlar tələbənin hazırlığından asılıdır. Zəif tələbə üçün Klementinin, Çimarozanın sonatala-

rını vermək olar, hazırlıqlı tələbələr isə Bethoven, Motsart, Şuman kimi bəstəkarların iri 

həcmli əsərlərini əfv edə bilərlər. Azərbaycan bəstəkarlarına gəldikdə isə, ən çox çalınan 

Q.Qarayevin, «Sonatinasını», F.Əmirovun «Romantik sonatinası», Nəsirbəyovun, A.Bəbiro-

vun sonatalarını qeyd oluna bilər. Digər musiqi formaları arasında sonata forması özünün 

mürəkkəbliyi ilə seçilir. Sonata forması 3 hissədən ibarətdir: ekspozisiya, işləmə və repriza.  

Bundan başqa sonata girişlə başlana bilər və koda ilə qurtara bilər. Ekspozisiya öz növbə-

sində 2 hissəyə bölünür, onlar əsas və köməkçi mövzu adlanırlar. Əsas mövzu xüsusi dina-

mikliyi ilə, gərgin inkişafı ilə, dramatizmi ilə fərqlənir, gələcək inkişafa böyük potensialı ilə. 

Köməkçi mövzu xarakter etibarı ilə əsas mövzuya əks münasibdədir. Əsasən köməkçi mövzu 

əsas mövzuya kontrast olur. İri formanın növbəti hissəsi işləmə adlanır. İşləmədə ekspozi-
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siyadakı mövzuların gərgin inkişafı və yenidənqurması baş verir.      

Repriza isə adətən ekspozisiyasını təkrarlayır, bircə fərq ondandır ki, reprizada köməkçi 

mövzu əsas tonallıqda verilir. Haydn və Motsartın sonataları kodanın olmaması ilə fərqlənir. 

Bu sonatalarda reprizadan sonra tonikanı təsdiqləyən əlavə kodensiya olur. Daha qəliz drama-

turgiyalı sonatalarda məzmunu bitirən koda olur. Tələbənin sonata forması üzrə işi çox çətin-

liklərdən ibarətdir. Bu çətinliklər əsərin mürəkkəbliyindən, onun pianistik çətinliyindən, eləcə 

də tələbənin psixologiyasından, onun dünyagörüşündən asılıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qərbi Avropa bəstəkarlarının iri həcmli əsərləri ilə yanaşı, tələbə-

yə mütləq şəkildə Azərbaycan bəstəkarlarının sonata və konsertlərini də çaldırmaq lazımdır. 

Bu tələbənin tədris prosesinə marağını daha da artırar. İri formalı əsər üzərində iş bütöv bir 

prosesdən ibarətdir, bununla yanaşı orada üç mərhələ qeyd etmək olar: 1. Əsər ilə tanışlıq, üz-

dən oxuma; 2.Ümumi və xüsusi çətinliklərin aradan qaldırılması, detalların mənimsənilməsi; 

3.Əsər üzərində bütövlükdə iş.  

Məqalənin aktuallığı. Əsərin öyrənilmə prosesində ən vacibi mətnin düzgün oxunması-

dır. Musiqi mətninin düzgün oxunması isə əsərin bədii obrazının açılmasında mühüm rol oy-

nayır. Məqalədə də məhz bu məsələyə toxunulduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İ. Baxın əsərlərinin müasir pianoçuların repertuarına daxil edil-

məsi onunla əlaqədardir ki, bu əsərlər XVIII əsr dünya musiqisinin parlaq nümunələridir. Mə-

qalənin elmi yeniliyi də məhz bununla şərtləndirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Təcrübədə məqalənin məzmununun istifadəsi 

polifoniya və iri həcmli əsərlərin düzqün interpretasiyasının tapılmasında müəllim və tələbələ-

rin yardımçısı ola bilər. 
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Место и значение произведений полифонической  

и крупной формы 

 

Резюме 

 
Во время обучения студентов, одно из важнейших мест занимает изучение произве-

дений крупной и полифонической формы. Основным музыкальным материалом в изу-

чении полифонии являются произведения И.С.Баха, которые признаны базовыми в ми-

ровой музыкальной литературе. Освоив этот пласт музыки, пианист приобретает опре-

деленный профессиональный уровень, что в свою очередь может позволить ему пе-

рейти на следующую ступень. 
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   I.A. Ahmadova 

 

Place and significance of polyphonic and large form works 

 

Summary 

 
During the training of students, one of the most important places is the study of works of a 

large and polyphonic form. The main musical material in the study of polyphony are the 

works of I.S. Bach, which are recognized as basic in world musical literature. Having 

mastered this layer of music, the pianist acquires a certain professional level, which in turn 

can allow him to go to the next stage. 
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uşaqların ümumi və nitq inkişafında rolu 
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Eşitmə pozulmaları olan uşaqlar üçün xüsusi (korreksiya) ümumtəhsil məktəblərində müx-

təlif tədris fənləri ilə yanaşı, musiqili ritmik məşğələlər aparılır. Bu məşğələlərdə kar və zəif 

eşidən şagirdlərdə musiqini dinləmək, onu qavramaq, mahnı oxumaq bacarığı, musiqinin mü-

şayiəti ilə ritmik, ifadəli və düzgün hərəkətləri formalaşdırılır. Xüsusi ümumtəhsil məktəblə-

rində tədris edilən musiqili ritmik məşğələlər proqrama uyğun və dərs cədvəlinə müəyyən 

edilmiş saatlarda, qrup-sinif formasında  xüsusi avadanlıqlarla: böyükölçülü güzgülər, piano, 

musiqi alətləri, səsli oyuncaqlar, müxtəlif ölçülü top və s. ilə təchiz edilmiş otaqda aparılır. 

Musiqili ritmik məşğələlərin aparılmasının əsas məqsədi kar və zəif eşidən uşaqlarda nitqli 

və nitqsiz səslərin xüsusiyyətlərini: onların tembr, güc, ucalığını sürətini fərqləndirmək, arti-

kulyasiya və ümumi motorikanı inkişaf etdirməkdir. Musiqili ritmik məşğələlərin məzmun və 

formaları eşitməsi pozulmuş uşaqlardakı nitq çatışmazlıqlarının aradan qaldırması üzrə qarşı-

ya qoyulan məqsədə görə müxtəlif olur. Təşkil edilən məşğələlərdə istifadə edilən əyani vasi-

tələr maraqlı və rəngarəng tərtibatlı olmalıdır. Məşğələlərdə uşaqlarda musiqi bilikləri ilə ya-

naşı, həm də şəxsiyyət keyfiyyətləri formalaşır. Uşaqlar daha diqqətli və məsuliyyətli olurlar. 

Musiqili ritmik məşğələlər uşaqlarda iradə, təşəbbüskarlıq, hərəkətləri planlaşdırmağı tər-

biyə edir. Davranışı formalaşdırır. Hərəkətlərin musiqiyə müvafiq məkan və zaman çərçivə-

sində təşkili isə psixi proseslərə, xüsusilə də, oyanma və ləngiməyə müsbət təsir göstərib on-

ların keçiriciliyini normallaşdırır, eşitmə diqqəti və qavrayışını inkişaf etdirir.  

Bundan əlavə, musiqili ritmik məşğələlər uşaqlarda əqli fəal lığın artmasına, şəxsiyyətin 

əxlaqi-estetik tərəflərinin tərbiyəsinə, ətraf aləmi dərk edərək qavramasına, diqqət, hafizə, tə-

fəkkür və yaradıcı təxəyyülün formalaşmasına kömək edir, uşaqlara sevinc, müsbət əhval-ru-

hiyyə aşılayır. Musiqili ritmik məşğələlər eyni zamanda eşitməsi pozulmuş uşaqlarda bədii-

estetik zövqü tərbiyə edir, hərəkətlərin təkmilləşməsinə, nitqin ifadəliliyinin inkişafına, parlaq 

yaradıcı fanta ziyanın formalaşmasına kömək edir. Bu oyunlar həm də eşitməsi pozulmuş 

uşaqlar da sensor fəaliyyəti yaxşılaşdırır, musiqi janrlarını, musiqi səslərini, musiqi vasitə və 

alətlərini fərqləndirməyi öyrədir.  

Məşğələlərdə tələffüz, lüğət, nitqin qrammatik quruluşu, onun intonasiya, melodiklik, 

temp və rəvanlığının inkişafı və  avtomatlaşdırılması üzrə xüsusi, məqsədəyönlü iş aparılır. 

Eşitmə pozulmaları olan uşaqlara musiqili-ritmik hərəkətlərin təliminə müasir yanaşma 

musiqinin köməyi ilə kar və zəif eşidən uşaqlarda düzgün tənəffus, səs və  səs tələffuzu, nitqlə 

hərəkət tempinin koordinasiyasının inkişaf etdirilməsini tələb edir. Belə ki, sadə mahnı - ritm 

əsaslı musiqi və rəqs melodiyaları uşaqlara öz bədənini idarə etmək, musiqinin müşayiəti ilə 
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hərəkətlərin ifadliliyini, icra edilən hərəkətlərin temp və ritmini musiqinin temp-ritminə uy-

ğunlaşdırmaq bacarığını inkişaf etdirməyə kömək edir. Musiqili ritmik məşğələlərdə digər əy-

ləncəli musiqili oyunlardan müxtəlif fəaliyyət növlərində də istifadə edilir. Musiqili ritmik 

məşğələlərdə istifadə olunan didaktik materiallara mahnılar, instrumental əsərlər, musiqi alət-

ləri, musiqili oyuncaq dəstləri, maqnitofon, diafilm və s. daxildir 

Eşitmə pozulmaları olan uşaqlar üçün söz və musiqi ilə müşayiət edilən nitqləndirilmiş 

mutəhərrik oyun kimi tanınan “fonetik ritmika” xüsusi məna kəsb edir. 

Fonetik ritmikadan istifadə edərək bu məşğələlərlə, xüsusilə kar uşaqlarda səs tələffüzü, 

nitqin prosodik tərəfinin inkişafı və avtomatlaşdırılması həyata keçirilir. Fonetik ritmika za-

manı uşaqlar top, lent, bayraqcıq və halqaların müşayiəti ilə ayrı-ayrı səslərin tələffüz vər-

dişlərini möhkəmləndirir, sözlü materialı mənimsəyirlər. Məsələn: ibtidai sinif şagirdləri fo-

netik ritmika məşğələsində uçan təyyarəni qollarını yana açaraq u-u-u tənəffüs və yenidən u-

u-u; milçəyi z-z-z; qollarını dirsəkdən büküb dairəvi hərəkət etdirib ş-ş-ş, çux-çux-çux..., 

vaqonları: tak-tak-tak deməklə qatarı yamsılayır bununla da səslərin tələffüzünü möhkəmlən-

dirirlər.  

Fonetik ritmika məşğələlərində həmçinin uşaqlar nitqin müşayiətedici və əksetdirici for-

malarına da yiyələnirlər. Uşaqlar icra etdikləri hərəkətləri şer parçaları və ya öyrəndikləri ya-

nıltmacalarla müşayiət edir, müəllimin nitqini onun ardınca əks etdirməklə yamsılayırlar. 

Məşğələ zamanı müəllim öncədən uşaqlara oyun qaydalarını izah etdir, sonra təyin etdiyi apa-

rıcı ilə birlikdə mətndəki sözləri deyir, uşaqlar isə hər hansı bir hərəkəti yerinə yetirirlər. Lo-

qoped aparıcıları növbə ilə dəyişməklə hər bir uşaqla birlikdə oyunun sözlu materialını təkrar 

edirlər.  

Oyun prosesində loqoped uşaqların davranışına nəzarət edir və lazım gəldikdə onu tən-

zimləyir. Uşaqlar oyun qaydalarına riayət etməklə öz fəallıqlarını artırır və sözlu materialın 

vasitəsi ilə düzgün və səlis nitq vərdişi qazanırlar. Sonralar bu oyun və çalışmalar nitqli idman 

və fəaliyyətin digər növləri ilə birgə keçirilə bilər. Bütün bunlar isə öz növbəsində eşitməsi 

pozulmuş  uşaqlarda nitqin, nitq motorikasının inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Musiqili ritmik oyunlar  xüsusilə kar uşaqların nitq inkişafında  xüsusi rol oynayır. Onlar-

da böyük və kiçik motorika, səs tələffüzü, lüğət, qrammatika, intonasiya, vurğu, melodiklik 

inkişaf etdirilir. Bu məşğələlərdə müxtəlif fəaliyyət növlərindən istifadə edilməklə digər əy-

ləncəli musiqili oyunlar da keçirilə bilər. Musiqili ritmik məşğələlərdə kar uşaqlar müxtəlif 

kompozisiyalı musiqiləri dinləyir, xorla mahnılar oxunur və onun sədaları altında müxtəlif 

ritmik hərəkətləri yerinə yetirirlər. Kiçik yaşlı eşitmə pozulması olan uşaqlarla iş zamanı xü-

susi yeri kiçik həcmli nəğmələri ritmik hərəkətlərlə müşayiət etməklə xorla oxunması tutur. 

Mahnıların belə oxunması düzgün nitq vərdişlərinin, ritm və sürət bacarıqlarının qazanılması-

na, möhkəmlənməsinə, öz çatışmazlığına diqqət cəmlənməsinin aradan qaldırılmasına, şən əh-

val-ruhiyyənin yaradılmasına kömək edir. Təlim prosesində gimnastik və rəqs hərəkətlərinin 

köməyi ilə şagirdlərdə əzələ tonusunun tənzimlənməsi, düzgün qamət vərdişi formalaşır və in-

kişaf edir. Uşaqlar məşğələlərdə yeriş, qaçış, hoppanma hərəkətlərinin müxtəlif növlərini mə-

nimsəyir, xalq, klassik, müasir musiqi və rəqslərin xarakterini, sadə kompozisiyaları öyrənir 

və musiqi işarəsinə, yaxud sözlü təlimata müvafiq tez, cəld və dəqiq  reaksiyaların inkişafına 

nail olurlar.   

Eşitmə pozulmaları olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərində musiqili ritmik məş-

ğələlər siniflər üzrə tədris proqramına uyğun təlim edilir. Məsələn, birin ci sinif şagirdlərində 

musiqinin müşayiəti ilə sadə yeriş, qaçış, bir hərəkətdən digərinə keçidi, çox da çətin olmayan 

rəqs elementlərini yerinə yetirmək, hərəkətləri musiqi ritminə müvafiq yavaş və tez icra et-
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mək, göstərilmiş istiqamətdə məkanda səmtləşmə, ikinci sinifdə musiqi əsərlərini dinləmək, 

nitqli və nitqsiz səsləri, musiqi alətlərinin səslərini fərqləndirmək, musiqinin müşayiəti və 

müəllimin komanda sı ilə sadə gimnasika və rəqs hərəkətləri yerinə yetirmək və ya dayandır-

maq, üçüncü sinifdə səs, nəfəs və səs tələffüzü üzrə işi musiqi və hərəkətlərin müşayiəti ilə 

icra etmək öyrədilir. Beləliklə də, musiqili ritmik məşğələlər eşitmə pozulması olan uşaqların 

hərtərəfli inkişafında, eşitmə funksiyasının itirilməsi ilə bağlı özünü göstərən nitq, hərəkət və 

psixi inkişaf çatışmazlıqlarının aradan qaldırılmasında müstəsna rol oynayır. 

Məqalənin aktuallığı. Xüsusi ümumtəhsil məktəblərində eşitmə problemli uşaqların mu-

siqili ritmik məşğələləri proqrama uyğun və dərs cədvəlində müəyyən edilmiş saatlarda, qrup 

şəklində xüsusi avadanlıqlarla təchiz edilir. Musuqili ritmik məşğələni təşkil etməkdə əsas 

məqsəd kar və zəif eşidən uşaqların nitqli və nitqsiz (ətraf küyləri) səsləri qavraya bilməsi və 

səsin xüsusiyyətlərini diferensiasiya edə bilməsi və yadda saxlamasıdır. Musiqili ritmik dərs-

lər öz gedişatında idrak prosesləri olan duyğu, diqqət, hafizə, qavramanın güclənməsinə və s. 

də dəstək olur. Məqalə də bu kimi əhəmiyyətli problemdən bəhs etdiyindən onu aktual dəyər-

ləndirməliyik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə musiqili ritmik məşğələlərin aparılmasının əsas məq-

sədləri, məzmun və formaları  göstərilir, kar və zəif eşidən uşaqlarda nitqli və nitqsiz səslərin 

xüsusiyyətləri sadalanır. Eyni zamanda, musiqili ritmik oyunların, xüsusilə kar uşaqların nitq 

inkişafında rolu qeyd edilir, bu məşğələlərdə müxtəlif fəaliyyət növlərindən istifadə olunmaq-

la, digər əyləncəli musiqili oyunlar haqqında söhbət açılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və xüsusi ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Б.А. Мустафаева 

 

Роль музыкально - ритмических движений в общем развитии  

и развитии речи у детей со слуховыми нарушениями 
 

Резюме 
 

В специальных общеобразовательных школах музыкально - ритмические занятия 

детей со слуховыми проблемами снабжаются специальным оборудованием: большими 

зеркалами, пианино, другими музыкальными инструментами, звуковыми игрушками и 

др. согласно программе и расписания уроков в определённое время, в групповом поряд-

ке. Основная цель организации музыкально - ритмических занятий - это усвоение и за-

поминание речевых и неречевых звуков и дифференциация их свойства: - тембр, сила, 

высота и скорость звука глухими и тугослушащими детьми. Музыкально - ритмические 
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занятия способствуют развитию процессов осознания - чувства, внимания, памяти и ус-

ваивания.  

Музыкально - ритмические занятия играют существенную роль в формировании у 

детей нравственно - эстетического воспитания и в развитии их как личность. Музыка 

помогает детям в формировании воли и стойкости, в активизации в групповой деятель-

ности, инициативности. Кроме того, музыкальная ритмика даёт толчок формированию 

навыков большой моторики, развитию умения координации, способствует увеличению 

физической активности.  

Способствующая развитию просадической части речи музыкальная ритмика, так же 

даёт толчок увеличению выразительности речи с помощью мелодии. 

 

B.A. Mustafayeva 

 

The role of musical rhythmic movements in the general and  

speech development of children with hearing impairment 

 

Summary 

 
Musical rhythmic lessons for children with hearing impairments in special secondary 

schools are carried out in accordance with the program and in the hours specified in the lesson 

schedule, as a group with special equipment’s: large mirrors, piano, musical instruments, 

sound toys, etc. are supplied. The main purpose of musical-rhythmic training is to help deaf 

and hard hearing children to perceive speech and non-speech sounds (ambient noise) and to 

differentiate and remember the characteristics of sound: tempo, power, pitch and speed. 

Music-rhythmic lessons also support the strengthening of emotions, attention, memory, and 

perception, which are cognitive processes. 

Musical-rhythmic training plays an important role in the formation of moral and aesthetic 

education in children, in the development of the child as a person. Music activates initiative, 

group activity in children, helps to form will and determination. In addition, musical-rhythmic 

stimulates the formation of great motor skills, the development of coordination skills. 

Stimulates physical activity. 

Musical rhythm, which helps to develop the prosodic side of speech, also helps to increase 

the expressiveness of speech with the help of melodies. 
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Açar sözlər: təsviri incəsənət, dekorativ tətbiqi sənət, xalq yaradıcılığı nümunələri, bədii 

fəaliyyət, estetik hiss, estetik zövq 

Ключевые слова: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, 

образцы народного творчества, художественная деятельность, эстетическое чувство, эс-

тетическое наслаждение 

Key words: visual arts, arts and crafts, samples of folklore, artistic activities, aesthetic 

feelings, aesthetic pleasure 

 

Milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə 

malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə 

yiyələnən müasir təfəkkürlü və rəqabətə nailiyyətli kadrlar hazırlamaq, sistemləşdirilmiş bilik, 

bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və əlavə təhsili təmin etmək, təhsilalanları ictimai 

həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. 

Qarşıya qoyulan bu mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsində ümumi təhsil məktəblərində 

tədris olunan fənlərin, o cümlədən “Təsviri incəsənət” fənninin mühüm rolu, təsir imkanları 

vardır. 

Bədii-estetik fənlər sırasında xüsusi yer tutan təsviri incəsənət fənni məzmuna, inkişafet-

dirici xüsusiyyətlərinə görə də  mühüm əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də orta ümumi təhsil 

məktəblərində bu fənnin tədris səviyyəsinin yüksəlməsinə, əlverişli tədris materiallarına isti-

nad olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizdə həyata keçirilən 

təhsil islahatı prosesində bu fənn əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq I-IX siniflərdə, yəni nata-

mam orta təhsil illərində tədris edilir. Belə bir mövqe ümumi təhsilin mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən mərhələsində təsviri incəsənət fənninə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə əlaqədardır. Təsviri 

incəsənətin idraki-tərbiyəvi əhəmiyyətinin təhsil sisteminin müxtəlif dövrləri əhatə edən inki-

şaf mərhələlərində diqqətə çatdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Xalqımızın bədii yaradıcılıq nümunələri həmişə təravətli və təsirli olub. Musiqi, ədəbi 

folklor, habelə təsviri sənət nümunələri həmişə, hər yerdə maraqla qarşılanıb. Ancaq etiraf 

edək ki, təsviri sənət üzrə xalq yaradıcılığı nümunələri bədii-estetik mahiyyətinə, həyat və 

məişətdəki mövqeyinə, təhsil və tərbiyəvi əhəmiyyətinə görə daha çox diqqət mərkəzində ol-

muşdur. Belə bir mövqe bir sıra cəhətlərlə əlaqədardır. Qədimdən-qədim dövrlərdən indiyə-

dək mövcud olan milli yaradıcılıq ənənələri görkəmli sənətkarlar tərəfindən daha da inkişaf 

etdirilmişdir. Xalq sənətini öyrədən, öyrənən təhsil və tərbiyə məktəbi yaranmışdır. 

Dünya təsviri sənət sərgilərində həmişə çox böyük maraqla qarşılanmışdır. İfadə vasitə-

lərinə, forma, rəng əlaqələrinə görə diqqəti çəkən nümunələr müxtəlif qəbildən olan insanlar-

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 
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Əsrlərin sınağından çıxaraq bizim günlərə çatan xalq yaradıcılığı-xalq sənəti nümunələri 

öz növbəsində müxtəlif nəsillərin bədii zövq tərbiyəsində, bədii-estetik fəaliyyətinin inkişafın-

da mühüm rol oynamışdır. 

Azərbaycan xalq yaradıcılığının mühüm bir sahəsi olan təsviri sənət haqqında dəyərli təd-

qiqatların müəllifləri kimi tanınan, görkəmli sənətşünas alimlərimizdən olan Məmməd Tər-

lanov və Rasim Əfəndiyevin hələ 1960-ci ildə Azərbaycan Uşaq və Gənclər ədəbiyyatı Nəş-

riyyatı tərəfindən çap edilən “Azərbaycan xalq sənəti” adlı elmi metodik vəsaitində problemin 

əsas mahiyyəti ilə bağlı cəhətlər daha anlaşıqlı şəkildə nəzərə çatdırılır. 

“Xalq sənəti-xalqın əməyi sayəsində yaranıb onun həyatını təmin edən və özündə xalqın 

bədii zövqünü əks etdirən təsviri və tətbiqi sənətə deyilir. Xalq sənəti milli çərçivə daxilində 

yaranıb xalqın mədəniyyətini təşkil edir.  

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində xalq sənəti ən mühüm yerlərdən birini tutur. Bu sənətin 

bir çox nümunələrinin dünya əhəmiyyəti vardır. Buna görə də müxtəlif ölkələrin muzeylərin-

də bu sənət nümunələrinin layiqli yer tutması təsadüfi deyildir. Xalq sənətindən olan xalılar, 

müxtəlif təkəlduz nümunələri, toxuma və basma parçalar, zərgərlik şeyləri, metaldan, ağac-

dan, çinidən və daşdan hazırlanmış müxtəlif bədii sənət əsərləri həmişə geniş xalq kütlələrinin 

həyatına nüfuz etmiş, onların məişətini zənginləşdirmişdir. 

Göründüyü kimi, burada təsviri sənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığının mükəmməl 

mənimsəmək eyni zamanda doğma yurda bağlılıq, vətənpərvərlik hisslərini qüvvətləndirir. 

Əgər nəzərə alsaq ki, sənətin mahiyyətindən, əsas xüsusiyyətlərindən asılı olaraq növ daxilin-

də növ, janr yaranır. Bütün bunlar isə müxtəlif dövrlərdə aparılan tədqiqat işlərinin mahiyyət 

doğruluğuna müsbət təsir göstərir. Dövrün tələbinə uyğun əsərlərin yaranmasına səbəb olur. 

“Azərbaycan incəsənəti xalqımızın tarixi qədər qədim və zəngindir. Qobustanın qaya təs-

virləri, Qafqaz Albaniyasının bədii keramika və metal məmulatı, bədii şüşə və oyma sənəti, 

orta əsrlərdə dünya şöhrəti qazanmış Təbriz miniatür sənəti nümunələri, rəngarəng xalçalar, 

tikmələr, şirəli saxsı qablar, kaşı sənəti, zərif oyma şəbəkələr və gözəl zərgərlik məmulatları 

bütün bunlar bədii irsimizin çox zəngin olduğunu sübut edir. 

Təqdirəlayiq cəhətlərdən biri də budur ki, göstərdiyimiz elmi mənbələrdə təsviri incəsənət 

üzrə xalq yaradıcılığının daha geniş yayılan növləri üzərində dayanılır. 

“Azərbaycan xalq sənəti kitabının ilk bölməsi “Daş bəzəkləri” adlanır. Burada öz əksini 

tapan və tarixin daş yaddaşı əsasında nəzərə çatdırılan faktlar, nümunələr ümumi təhsil mək-

təblərində çalışan təsviri incəsənət müəllimləri üçün də maraqlıdır. 

“Respublikamızda qeyd edilmiş ən qədim  daş üzərində bəzək tarixi 3-4 min il bundan əv-

vələ aiddir. Bakının 60 m cənubunda Qobustan adlı yerdə tapılan abidələr öz üzərindəki ma-

raqlı təsvirləri ilə alimlərin nəzərini xüsusilə cəlb etmişdir. “Böyükdaş”, “Kiçikdaş” və “Yazı-

lı” adlı qayaların üzərində həkk edilmiş 2 mindən artıq rəsm yazıları müxtəlif vaxtlarda namə-

lum adamlar tərəfindən qoyulmuşdur. Burada heyvan növləri təsviri, ən ibtidai geyim və müx-

təlif dini ayin səhnələrini əks etdirən təsvirlərdə vardır. Oymaların üzərindəki təsvirlərin nis-

bətən arxaik üsulda işlənməsinə baxmayaraq, onlarda Azərbaycan qrafika sənətinə xas olan 

bəzi xüsusiyyətlər də öz əksini tapmışdır. Ritmli plastik hərəkət\zərif konturlu xətlər\ bu təs-

virlərə aiddir. Oymalarda yallı oyununu andıran bir qrup fiqur rəqsi, maral, keçi təsvirləri diq-

qəti cəlb edir. 

Heç şübhəsiz, təsviri incəsənətin tədrisiylə məşğul olan müəllimlər tarixi sütunlara əsas-

lanan belə məlumatlarla tanış olmalıdırlar. Nəzəri məlumatların mükəmməl qavranılmasını tə-

min edən əyani illüstrativ vasitələr əsasında mənimsənilməsi isə V-IX siniflərdə keçilən hər 

bir dərsin səmərəliliyini artıran mühüm pedaqoji prinsip kimi dəyərləndirilməlidir. 
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Azərbaycan xalq yaradıcılığının xalq sənətinin əsas sütunlarını təşkil edən “Daş bəzəkləri”, 

“Saxsı və çini qablar”, “Metal və zərgərlik”, “Ağac bəzəkləri”, “Parça sənəti”, “Xalçaçılıq”, 

“Təkəlduz”, “Əlbəsə”, “Divar rəsmləri” həmin sahələr üzrə ayrı-ayrı nümunələrin bədii sənət-

karlıq xüsusiyyətləri haqqında mükəmməl məlumata yiyələnən müəllimlər tədrisin səmərəlili-

yinə nail ola bilərlər. 

Təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələri xalqımızın çoxəsrlik mə-

dəniyyətinin heç zaman təravətdən düşməyən etibarlı və hər zaman çox qüvvətli bədii təsir 

qüvvəsinə malik olan dəyərlərdən sayılır. Diqqəti cəlb edən əsas cəhətlərdən biri budur ki, bu 

dəyərlərin tutumu, təhsil və tərbiyəvi əhəmiyyəti tarixi inkişafın müxtəlif mərhələlərində gör-

kəmli sənətkarların sənətşünas alimlərin də diqqət mərkəzində olmuşdur. Sənətşünaslıq üzrə 

elmlər doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Rasim Əfən-

diyev uzun illər apardığı araşdırmaların nəticəsi olaraq hələ 1980-ci ildə nəşr etdirdiyi  “Azər-

baycan bədii sənətkarlığı dünya muzeylərində” əsərində yazır. 

“Xalqımızın əməyi sayəsində yaranıb onun həyat və məişətində geniş istifadə edilən el sə-

nətlərimizin böyük və zəngin bir tarixi vardır”. 

Araşdirmalar göstərmişdir ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar hələ 4 min il bundan 

əvvəl daşdan, gildən, metaldan orijinal  formalı qab-qacaq, silah və bəzək örnəkləri düzəldib 

öz həyat və məişətlərində istifadə etmişlər. 

Bu sənət əsərləri öz orijinal forması, dəqiq işlənməsi və xüsusən üzərindəki bəzəkləri ilə 

çoxdandır sənət araşdırmalarının diqqətini özünə cəlb etmişdir. 

Görkəmli sənətşünas alimin gəldiyi bu qənaət də xüsusi maraq doğurur. Belə ki, tarixi hə-

qiqətləri, sənətlə bağlı məsələləri mükəmməl mənimsəmək də problemliyi ilə həmişə diqqəti 

cəlb edir. Belə bir mövqe də öz növbəsində təhsil və tərbiyəsi əhəmiyyəti ilə daha çox yadda 

qalır. Unutmaq olmaz ki, sənətin tarixi inkişafı ilə irəli sürülən fikir və mühakimələr eyni za-

manda problem dairəsində çalışan gənc tədqiqatçılar üçün də əhəmiyyətlidir. Akademik Ra-

sim Əfəndiyevin “Azərbaycan bədii sənətkarlığı dünya muzeylərində əsərində gəldiyi qənaət 

də yuxarıda göstərdiyimiz istiqamətlər baxımından xüsusi maraq doğurur.  

“Azərbaycan sənətkarlığının yüksək texniki və bədii xüsusiyyətləri həmişə onu görənləri 

valeh etmişdir. Hələ uzaq keçmişlərdə ölkəmizə gəlmiş xarici ölkə müsafirləri bu sənət əsər-

lərini əldə etməyə can atmışlar. Bu  barədə biz müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanda olmuş əcnəbi 

səyyah, diplomat və tacirlərin gündəliklərində çoxlu rəylərə rast gəlirik.  

“İndi biz fəxrlə Londonun Viktoriya və Albbert, Parisin Luvr, Vasinqtonun  Metropoliten, 

Vyananın, Romanın, Berlinin, İstanbulun, Tehranın, Qahirənin zəngin muzey kolleksiyalarına 

baxarkən orada Təbriz, Naxçıvan, Gəncə, Qazax, Quba, Bakı, Şəki, Şamaxı və Qarabağ usta-

larının bacarıqlı əlləri ilə yaradılmış sənət nümunələrini görürük. 

Azərbaycan xalq yaradıcılığının çox mühüm bir sahəsini təşkil edən təsviri sənət nümunə-

ləri çox mühüm təhsil və tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də bu istiqamətdə ayrı-ay-

rı növ və janrlarla, onların əsas əhəmiyyətini əks etdirən əsərlərlə tanış olmaq öz növbəsində 

təsviri incəsənət tədrisi ilə məşğul olan müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinin əsas istiqamətlə-

rindən biri olmalıdır. 

“Azərbaycan xalqının qədim sənət və peşələrindən biri toxuculuq işi ilə əlaqədar olan bə-

dii parça istehsalıdır. Zəngin naxışlı və rəngarəng çeşidli toxumalar xalq ustalarının bədii fikir 

və yaradıcı təxəyyülünü özündə təcəssüm etdirməklə, ümumilikdə xalqın bədii estetik tərbi-

yəsinin inkişafında mühüm rol oynayır. Bədii parçalar dövrün inkişaf tarixini özündə əks et-

dirən əyani nümunələrdir. 

Haqqında bəhs etdiyimiz əsərdə diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də bədii parça və tikmə-
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lərin estetik mahiyyətinin tarixi faktlar  əsasında nəzərə çatdırılmasıdır. 

“XIX-XX əsr bədii parçaları da xalqımızın məişətində özünəməxsus yer tutmuşdur. Belə 

ki, bədii parçalardan müxtəlif ölçülü örtüklər, geyim və məişət nümunələri, sərrac malları və s. 

hazırlanırdı. 

Həmin əsr Azərbaycan bədii parça və tikmələrin bəzi orijinal nümunələrinə  hazırda Bakı, 

Moskva, Leninqrad, Tbilisi və eləcə də bir sıra Avropa muzeylərində rast gəlmək olur. 

Təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığının ayrı-ayrı növ və janrlarının hər bi-

rinə aid nümunələrin müxtəlif nəsildən olan insanlara göstərdiyi təsir imkanları çox genişdir. 

Xalq sənəti nümunələri ilə tanış olan hər kəs, o cümlədən uşaq və yeniyetmə məktəblilər ulu-

larımızın müqəddəs sənət nümunələrinin əsas mahiyyətini düzgün başa düşmək səyi ilə yaşa-

yırlar. Buna görə də ayrı-ayrı nümunələr haqında ibtidai siniflərdən başlayaraq müxtəlif yaş 

qruplarına aid  olan  məktəblilərdə düzgün anlayış və bədii-estetik fəaliyyət inkişaf etdirilməli, 

formalaşdırılmalıdır. Bu işin səçərəliliyinə zəmin yaradan əsas istiqamətlərdən biri müvafiq 

pedaqoji prinsiplərin düzgün müəyyənləşdirilməsidir. 

Təsviri incəsənət müəllimlərinin, habelə hər hansı məktəbdə fəaliyyət göstərən dərnək, 

studiya rəhbərlərinin Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələri ilə müntəzəm tanış olmaları, 

əsas mahiyyəti düzgün başa düşmələri qarşıya qoyulan mühüm vəzifələrdən sayılır.  Bununla 

belə, ayrı-ayrı növ və janrlara malik olan bir sıra nümunələrin pedaqoji prosesə, təlim-tərbiyə 

prosesinə gətirilməsi problemin başlıca cəhətlərindən biri kimi dəyərləndirilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. “Təsviri incəsənət” fənninin problemlə əlaqədar məzmununun 

müasir tələblər səviyyəsində müəyyənləşdirilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək. 

Məqalənin elmi yeniliyi. V-IX siniflərdə şagirdləri təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq 

yaradıcılığı nümunələri ilə tanış etməyin pedaqoji əsasları müəyyənləşdirmək imkanı verəcək. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ümumtəhsil məktəblərində çalışan ix-

tisas müəllimlərinin, habelə digər müvafiq mütəxəssislərin nəzəri-praktik hazırlığını artıracaq. 
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Резюме 

 
Статья посвящена преподаванию образцов азербайджанского народного искусства в 

V-IX классах общеобразовательных школ. Излагается художественно-эстетическое зна-

чение образцов декоративно-прикладного искусства, упомянутых на уроках изобрази-
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зительному искусству Азербайджана связан с типами и жанрами, отражающими древ-
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нюю историю и богатство искусства. Эти произведения искусства давно привлекают 

внимание искусствоведов своей оригинальной формой, точным дизайном и особенно 

изображенными на них узорами.  

 

E.Q. Rasulova 

 

The main essence of the types and genres  

of folk art of Azerbaijan in fine arts 

 

Summary 

 
The article is devoted to the teaching of samples of Azerbaijani folk art in V-IX classes of 

secondary schools. The artistic and aesthetic value of the decorative and applied art samples 

mentioned in the lessons of fine art and in extracurricular activities is described. The great 

interest of students in the visual arts of Azerbaijan is associated with types and genres that 

reflect the ancient history and richness of art. These works of art have long attracted the 

attention of art historians with their original form, precise design and the patterns especially 

depicted on them. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 09.02.2021 

 

 

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 185 
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Orta məktəbdə tədris olunan texnologiya fənninin bir bölməsində kulinariyadır. Ona görə 

də hər bir texnologiya müəllimi kulinariya haqqında geniş məlumat verməsi məqsədə uyğun-

dur. Bilirik ki, xörək hazırlamaq sənətinə kulinariya deyilir. Xörək hazırlamaq sənətinə kuli-

nariya deyilir. Bu söz aşpaz və yaxud mətbəx sözünə aiddir. 

Hər xalqın özünəməxsus tarixi, ədəbiyyatı, folkloru, milli adət-ənənəsi olduğu kimi, özü-

nəməxsus mətbəxi də mövcuddur. Azərbaycan mətbəxi-dünyanın qədim zəngin və dadlı mət-

bəxlərindən biridir. Azərbaycanın milli mətbəxi təkcə xörəklər, onların hazırlanması texnolo-

giyası üsulları deyil, həm də maddi mədəniyyətin əsas hissələrindən biridir.  

Xalqımızın milli mətbəx mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliği məqsədilə 1991-ci ildə ya-

radılan Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi tərəfindən son illərdən çox böyük işlər görülüb. 

Mərkəz 1992-ci ildən Ümumdünya Kulinariya Təşkilatları birliyinin üzvüdür. Son illər ölkə-

mizdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə “Plov”, “Dolma”, “Mürəbbə”, “Şirniy-

yat” və digər festivallar keçirilib. Beynəlxalq Kulinariya günü - hər il 20 oktyabr tarixində ke-

çirilir. Azərbaycanda 2007-ci ildən etibarən təntənəli şəkildə qeyd olunur. Beynəlxalq Kuli-

nariya Günü kulinariya sahəsində çalışan insanların əlamətdar günüdür. Beynəlxalq Kulinari-

ya Gününün bayram kimi keçirilməsi ona görə Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir ki, gənc nəsil, 

Azərbaycan milli kulinariyasının sirlərinə bələd olur, gələcəkdə ölkəmizin hüdudlarından kə-

narda xalqı layiqincə təmsil etmək imkanını qazanır. 

Azərbaycan milli mətbəxinin tarixi də xalqın tarixi qədər qədimdir. Azərbaycan kulinari-

yası öz tarixi kökləri və özünəməxsusluğu ilə o birilərindən xeyli fərqlənir. Azərbaycan mət-

bəxinin Azərbaycanda inkişafında milli mətbəxin toplanmasında, qorunmasında qədim xörək-

lərin bərpasında, dünyadakı təbliğatında, elmi təşəkkülündə və praktikada, tətbiqində ilk azər-

baycanlı mütəxəssis Tahir Əmiraslanovun rolu əvəzsizdir. O bir neçə kitabın o cümlədən 

Azərbaycan ilk kulinariya ensiklopediyasının müəllifidir. 2019-cu ildə Tahir Əmiraslanovun 

“Azərbaycan mətbəxində dolmalar 381 çeşid” adlı kitabı nəşr olunub, kitabda 2016-cı ildə 

Abşeronda, 2017-ci ildə isə Xaçmazda keçirilən “dolma” festivalında təqdim olunan 381 dol-

ma növü öz əksini tapıb.  

Ev şəraitində xörək bişirmək, şirniyyat hazırlamaq, isti və soyuq içkilər hazırlamaq, mey-

və və tərəvəzdən qış mövsümü üçün konservlərin hazırlanması prosesi mətbəx otağında ye-

rinə yetirilir. Mətbəx sözü əsasən 2 mənada işlədilir; 

1) Qidanın hazırlanması üçün xüsusi avadanlıq və mebellə təchiz olunmuş məkan. 
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2) Ölkələrinə, millətlərinə görə yemək növləri, kulinariya. 

Mətbəx otağı müasir evlərdə əsas otaqlardan biridir. Adətən yemək otağına yaxın yerləşir. 

Bəzən mətbəx otağına bütün otaqların ürəyi deyilir. Mətbəx otağı işıqlı və havalı olmalıdır. 

Mətbəxdə istifadə olunan bütün texniki avadanlıq məişət texnikası adlanır. Məişət texnikası 

insan əməyini yüngülləşdirməyə, insanın gündəlik həyatına xidmət edir. Məişət texnikası kö-

məyi ilə ailəmizə, dostlarımıza, sevdiyimiz məşğuliyyətlərə daha çox vaxt ayıraraq həyatınızı 

asanlaşdıra bilirik. Mətbəx otağında mətbəx texnikası - soyuducu-dondurucu, mexaniki emal 

üçün mikser, blender, ət maşını, mətbəx kombaynı, termiki emal üçün isə qaz pilətəsi, elektrik 

pilətəsi, mikrodalğalı soba, qəhvəüyüdən, qəhvəbişirən və toster lazımdır. Bu avadanlıqlarla 

yanaşı mətbəxdə alminium və emallı qazanlar, müxtəlif ölçülü tavalar, stolüstü tərəzi, mətbəx 

çəngəlləri, bıçaqları, çömçə qaşıq, çay və xörək qaşıqları, emallı ləyənlər, parla bişirən qazan-

lar, balıq təmizləyən bıçaq, mətbəx servizi, şay servizi, dərin və xırda desert boşqabları, xəmir 

yaymaq üçün taxta, müxtəlif ölçülü yayıcılar (oxlov), mətbəx qayçısı və universal sürtkəc ki-

mi əşyaların olması vacibdir. Geyimə qulluq üçün paltaryuyan maşın, elektrik ütüsü, paltarti-

kən maşın, evi yışığdırmaq üçün – tozsoran, yuyucu tozsoran kimi elektrik məişət avadan-

lıqlarından istifadə olunur. Qabları və süfrəni silmək üçün dəsmal növləridə mətbəxdə lazım 

olan ləvazimatlardır. Yuxarıda qeyd edilənlərdən başqa, mətbəxdə su çayniki, dəm çayniki, 

sac, piti küpəsi, peçenye və tort götürmək üçün kürəciklər və tərəvəz doğrayan bıçaq da çox 

işlədilən avadanlıqlardır. 

Mətbəxdə sanitar-gigiyena qaydaları. Gigiyena sağlamlığın təmin olunması məqsədilə sa-

nitar prinsipləri izah edir. Gigiyena sözü yunanca “hygiens” sözündən götürülmüş və mənası 

sağlamlıq gətirən deməkdir. Şəxsi gigiyena insanların bədənlərinin təmizliyindən bəhs edir. 

Mətbəx sahəsində qida istehsalı ilə məşğul olan insanın keyfiyyətli və təhlükəsiz qida ərsəyə 

gətirməsi üçün sağlam iş mühitunun yaradılması şəxsi təmizliyi və sanitar qaydalara riayət et-

məsi vacibdir.  

                               

 
 

Həm mətbəxdə, həm də mətbəx sahələrində işləyən insan şəxsi gigiyena qaydalarına riayət 

etməklə həm özünün, həm də xidmət etdiyi insanların sağlamlığını təmin etmiş olur. Mətbəx-

də yemək hazırlayan zaman sanitar gigiyena qaydaları aşağıdakılardır. 

— İşə başlamazdan əvvəl əllər təmiz yuyulmalı və önlük, ləçək və əlcəkdən istifadə olun-

malıdır.  

— Mətbəx qablarını, alətləri və cihazları təmiz saxlamaq və onların vaxtaşırı qulluq etmək 

vacibdir. Qablar və toz basmasın deyə bağlı yerdə saxlanılmalıdır. Mətbəx stolu üstə qoyul-

muş cihaz və alətlərin üzərinə təmiz dəsmal və ya tənzif salınmasıdır. 

— Qida qalıqlarının və zibillərin atılması üçün zibil qutusu olmalıdır. 

— Mətbəx otağında milçəklərin uçmasının qarşısını almaq lazımdır. 
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— Pəncərə qapaqlarından rəf kimi istifadə etmək olmaz, çölə açıla bilən pəncərələrdə çöl-

dən gələ biləcək, ziyanvericilərin qarşısını almaq üçün xüsusi dəmir torlar yerləşdirilməlidir. 

— Sanitar normalara uyğun olmayan mühitdə gözlə görünməyən, insan sağlamlığına bir 

başa müxtəlif cür təsir göstərən mikroorqanizmlər daha sürətlə çoxalır və yayılır. 

Mətbəxdə təhlükəsizlik qaydaları. Yemək hazırlanan zaman: 

1. Ocaq üzərində olan qazan və ya tavanı yaş parça və ya dəsmalla tutmayın, çünki yaş 

dəsmal istini daha tez keçirdir. 

2. Ocağın üstünə yağ sıçratmamağa çalışın. Yağ çox asanlıqla alışdığı üçün yanğın təhlü-

kəsi yarana bilər. Yanan yağın üzərinə heç vaxt su atmayın. Yanan yağın üstünə yaş dəsmal 

atmaq lazımdır. 

 
3. Qazanın və ya tavanın qapağını yavaşca və üzünüzdən uzaq açmaq lazımdır. Buxar üzü-

nüzü və əlinizi yandıra bilər. 

4. Əlinizdə qaynar bir şey daşıdığınız zaman tez-tez yüksək səslə “Əlimdə qaynar şey var, 

ehtiyatlı olun” deyə evdəkilərə xəbərdarlıq edin. 
5. Qaynar yeməkləri ocaqdan çay dəsmalı ilə götürməyin. Hər an alışıb yanmaq təhlükəsi var.  

6. Qaynar yemək qablarını ağzına kimi doldurmayın. 

7. Tavaların uzun tutacaqlarını ocaq üzərində saxlamayın. Həmçinin özünüzə tərəf qoy-

mayın, çünki hər an dəyib aşıra bilərsiniz.  

8. Ağır qazan və ya su bidonu qaldırdığınız zaman kömək istəyin, köməyiniz yoxdursa gü-

cü ayaqlarınıza verin, belinizə yox. 

9. Qazı açmazdan əvvəl kibrit yandırın.Qaz sobalarını yandırmazdan əvvəl qapısını açıb 

havalandırın ki, soba içində yığılmış qaz çölə çıxsın. 

10. Qaynar yağ içərisinə ərzaq atarkən üzünüzdən uzaq, sürüşdürərkən qabın içinə qoy-

mağa çalışın. 

Mətbəxdə bıçaqla davranış. 

1. Əlinizdən düşən bıçağı heç vaxt göydə tutmağa çalışmayın. Bıçaq düşərkən geriyə sıç-

rayıb üstünüzə gəlməsinə mane olun. 

2. Bıçaq apardığınız zaman iti ucunu daima yerə tərəf tutun. 

3. Meyvə-tərəvəz soyduğunuz zaman bıçağı bədəninizdən uzaq tutmağa çalışın. 

4. Bıçağı heç zaman isti şampunlu suda saxlamayın. Taxta saplaqlı bıçaqlarda çatlar əmələ 

gələ bilər. Şampunlu suya heç vaxt əlinizi salib bıçaq axtarmayın. 

5. Əlimizdə bıçaq varsa, arxanızda səs eşitdiyiniz zaman qəfil geri dönməyin. 
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6. Ərzaqları əlinizdə bıçaqla xırdalanmağa çalışmayın. Mütləq kəsmə taxtasında istifadə 

edin. 

7. Yuduğunuz bıçağı silərkən kəskin tərəfini bədəninizdən qıraq tutun. 

8. Daima iti bıçaqdan istifadə edin. Çünki küt bıçağın sürüşmə təhlükəsi daha çoxdur. 

Unutmayın ki, bıçaq nə qədər küt olsa da, insanın dərisini kəsə bilər. 

9. Butulka qapağını açarkən qəti bıçaqdan istifadə etməyin. 

10. Bıçağın həmişə sapından tutun. Əlinizi yağlı və sürüşkən olduğunda bıçaqla kəsməyə 

çalışmayın. 

Mətbəx cihazları ilə davranış. 

1. Elektrik cihazlarından istifadə edərkən üzük, qol saatı, boğazınıza yaylıq taxmayın. 

2. Elektrikli cihazla işiniz bitdiyi zaman dərhal onu cərəyandan ayırın. 

3. Bütün hissələri yerində olduğuna əminsinizsə elektrikli cihazları işə salın. 

4. Elektrikli cihazları işlədərkən yaş yerdə durmayın. 

Mətbəxdə geyim. 

1. Mətbəxdə sürüşməyən ayaqqabı geyinməyə çalışın, əgər yerdə xalça varsa və ya döşə-

məlik heç nə yoxdursa. 

2. Uzun qollu geyinsəniz qollarınızın yanmasının qarşısını ala bilərsiniz. 

3. Gen-bol geyimlər mətbəxdə bir şeylərə toxunub yerə salmaq ehtimalını artırır. 

                                      
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan xalqı özünəməxsus, əvəzolunmaz mətbəxə malikdir. 

Bu mətbəx həm də dünyanın olduqca zəngin və dadlı mətbəxlərindən biridir. Zəngin olduğu 

üçün də bu mətbəxin saysız-hesabsız təamlarının, nümunələrinin öyrənilməsinə, sabahın ana-

larına – bu günün gənc qızlarına aşılanmasına, gələcək nəslə çatdırılmasına ciddi ehtiyac var-

dır. Məhz bu baxımdan məqalə mühüm, aktual əhəmiyyət kəsb edir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Yenilik kimi Azərbaycan mətbəxinin əvəzsiz, dünyaca məşhur 

nümunələrindən, onların hazırlanma qaydalarından danışılmaqla yanaşı, mətbəx mədəniyyəti 

və bu mədəniyyəti özündə təcəssüm etdirən komponentlərin tamam fərqli baxışdan nəzərdən 

keçirilməsinin göstərə bilərik.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də geniş oxucu kütləsi istifadə edə 

bilər. 
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Обучение богатств и традиции азербайджанской национальной 

кухни во время преподавания «Кулинария» 
 

Резюме 
 

Народ Азербайджана, как и его литературная история и национальные традиции, 

имеет свою кухню. Эта кухня - одна из старейших, богатейших и вкуснейших кухонь 

мира. Поскольку она богата, существует серьезная необходимость изучить бесчислен-

ные блюда и образцы этой кухни и передать их будущим поколениям. В статье также 

рассказывается о бесценных, всемирно известных образцах азербайджанской кухни, 

правилах их приготовления, а также о культуре кухни и компонентах, воплощающих 

эту культуру. 
 

S.A. Ibrahimova 

 

Teaching the riches and traditions of Azerbaijani  

national cuisine while teaching “Cooking” 
 

Summary 
 

The people of Azerbaijan, like their literary history and national traditions, have their own 

cuisine. This cuisine is one of the oldest, richest and most delicious cuisines in the world. 

Because it is rich, there is a serious need to study the countless dishes and samples of this 

cuisine and pass them on to future generations. The article also talks about the invaluable, 

world-famous examples of Azerbaijani cuisine, the rules of their preparation, as well as the 

culture of the kitchen and the components that embody this culture. 
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Tədqiqat işindən əldə olunmuş materialların şərhi. Məlum olduğu kimi, yeni təlim texno-

logiyaları aşağıdakı prinsiplərə əsaslandıqda şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdi-

rməyə imkan verir: təfəkkürün inkişafına səbəb olacaq konstruktivizmə; şagirdlərin sosial in-

kişafına səbəb olacaq korporativ təlimə; biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yara-

dılmasına; bilik və bacarıqların müstəqil şəkildə əldə edilməsinə; müəllimin təşkilatçı, koordi-

nator, bəzi hallarda arbitr rolunda çıxış etməsinə. Konstruktivizm-öyrənənlərin biliklərə özlə-

rində əvvəllər mövcud olan və təcrübələrdən əldə etdikləri yeni ideya və ya nəzəriyyələrlə əla-

qələndirməklə yiyələnməsi prosesidir. Konstruktivizm bəzən yaradıcılıq kimi də səciyyələndi-

rilir. Konstruktivizm belə bir ideyaya əsaslanır ki, bilik qurulur, kəşf edilir, yaradılır. Bilik 

passiv şəkildə alına bilməz, bilik fəal öyrənmə prosesində əldə edilə bilər.  

Yaradıcı (konstruktiv) mühitin təmin edilməsi üçün müəllim aşağıdakılara əməl etməlidir: 

bilik vermək yox, biliyi əldə etməyə həvəs yaratmalı; hazır cavablı suallar yox, problemli 

suallar verməli; öyrənənin gələcək inkişafını təmin etməli; informasiya verməkdənsə, öyrənə-

ni biliklərin əldə edilməsi prosesinə cəlb etməli; öyrənmə prosesini düzgün planlaşdırmalı. 

Söylənilənlərə rəğmən, qənaət hasil olunur ki, konstruktivizm əsaslı təlim prosesi təhsilalanla-

rın yaradıcı idrak prosesi kimi qurulmalıdır.   

Konstruktivizm əsaslı təlim sisteminin mühüm elementlərindən biri məsələ və onun sistemi-

dir. Bu element şagirdlərin təlim fəaliyyətinin idarə olunmasında ona görə vacib komponent 

sayılır ki, bu, bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasının bilavasitə iştirakçısı kimi çıxış edir.  

Konstruktivizm əsaslı təlim sistemində məsələlərdən səmərəli istifadə olunması üçün onun 

mahiyyətinin düzgün açılması və sistemləşdirilməsi mühüm şərtlərdəndir. Məlum olduğu ki-

mi, məsələ müəyyən mənada obyektiv hadisədir, belə ki, məsələnin şərti və tələbi şagirddən 

asılı olmayaraq mövcuddur, şagird üçün o, başlanğıcda maddi formada (səs və ya işarə) möv-

cud olur, o yalnız qavranıldıqdan və dərk olunduqdan sonra subyektiv olur. Məsələ subyekt-

dən kənarda mövcuddur, onunla birbaşa bağlı deyildir, şagirdlə münasibətinə görə o (informa-
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siya), xarici idrak ziddiyyətinə malik ola bilər. 

Məsələ və onun həlli şagirdlərin təfəkkür prosesi ilə sıx bağlıdır. Bir proses kimi təfəkkür 

məsələ həlli zamanı daha parlaq şəkildə təzahür edir. Amma onları eyniləşdirmək də düzgün 

olmaz. A. Petrovski yazır: “Təfəkkür və məsələ həlli bir-biri ilə sıx əlaqədardır. Lakin təfək-

kürü məsələ həlli ilə məhdudlaşdırmaq və bu iki prosesi eyniləşdirmək olmaz. Məsələ yalnız 

və yalnız təfəkkürün köməyi ilə həll edilir, başqa cür də ola bilməz. Lakin təfəkkür yalnız mə-

sələ həllində təzahür etmir” (3). 

Aydın məsələdir ki, təkcə “məsələ” kateqoriyası çərçivəsində şagirdin fəaliyyətinin daxili 

mexanizmini açmaq mümkün deyildir. Məsələdə verilənlərlə axtarılanlar, onun şərti ilə tələbi 

arasında münasibət əqlin hərəkətverici qüvvəsinə o vaxt çevrilə bilər ki, bu münasibət şa-

girdin şüurunda məlumlarla məchullar arasında ziddiyyətə çevrilsin. Əgər şagird problem ki-

mi məsələnin obyektiv ziddiyyətini qəbul edirsə, o, axtarış fəaliyyətinə qoşulur. Bu prosesdə 

təfəkkür məsələ həllindən ibarət olmasa da, onu məsələ həlli zamanı inkişaf etdirmək müna-

sibdir və lazımdır. 

Məsələ irəli sürməyin Q.İ. Şükinaya məxsus aşağıdakı qaydalarını göstərmək olar ki, bun-

lara əməl etməklə şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına səmərəli təsir göstərmək mümkündür: 

Şagirdlər qarşısında qoyulan idraki məsələ konkret məzmundan irəli gəlməlidir ki, biliklərin 

sistemi və elmin məntiqi pozulmasın; Şagirdlərin qarşısında məsələ qoyarkən onların hazırki 

(faktiki) inkişaf səviyyəsi və hazırlığı nəzərə alınmalıdır ki, bu işin görülməsi üçün real şərait 

yaranmış olsun; Öz növbəsində məsələnin məzmununda əqlin, təxəyyülün, yaradıcılıq proses-

lərinin inkişafı üçün zəruri məlumat olmalıdır, yoxsa, öyrənmə şagirdlərin inkişafını irəlilədə 

bilməz; Məsələnin həllinə yönəldilən konkret əməliyyat aparılması üçün şagirdlərdə rəğbət 

oyatmaq (fəaliyyət üçün müsbət bir motiv yaratmaq) lazımdır; Əvvəlcə müəllimlə əməkdaşlıq 

şəraitində, sinifdə aparılan kollektiv işdə məsələ həll etməyi şagirdlərə öyrətmək, onları lazı-

mi üsullarla silahlandırmaq, tədricən onları müstəqil fərdi işlərə və məsələlərin müstəqil həl-

linə cəlb etmək lazımdır (3). 

Məsələ həlli prosesində insan təfəkkürünün sonrakı fəaliyyətini təmin edən və indiyə qə-

dər ona məlum olmayan məsələnin yeni-yeni şərtləri və tələbləri müəyyən edilir. Bu özü gös-

tərir ki, təfəkkür fəaliyyəti əvvəlcədən tam hazır və bitmiş şəkildə şərtlənməmişdir. Təfəkkür 

fəaliyyətini şərtləndirən səbəb məsələ həlli zamanı tədricən əmələ gəlir, formalaşır və inkişaf 

edir. Bu prosesin ilkin şərtlərində onun sonralar necə cərəyan edəcəyi, analitik, alqoritmik və 

evristik fəaliyyət növlərinin hansı münasibətdə, nisbətdə olacağı tam şəkildə, əvvəlcədən 

proqramlaşdırılmır. Çünki məsələ həlli gedişində arası kəsilmədən yeni-yeni şərtlər meydana 

çıxır və inkişaf edir. Əvvəlcədən hər şeyi tam şəkildə planlaşdırmaq mümkün olmadığı üçün, 

təfəkkür fəaliyyəti davam etdikcə onu daim tənzim etmək, dəqiqləşdirmək, düzəltmək (əvvəl-

cədən nəzərə alınması mümkün olmayan yeni şərtlərə cavab olaraq) lazımdır. 

Tip olmayan məsələlərin həllinin tapılması çox vaxt qəflətən, gözlənilməz, ani olaraq baş 

verən kəşf, fikir aydınlığı və s. kimi təsvir olunur. Bu hadisəyə evristika, sezmə, fəhm və sairə 

də deyilir. Bu qəflətən baş verən insaytın, yəni məchulun (axtarılanın) tapılmasının səbəbini 

aydınlaşdırmaq üçün nəzərə alınmalıdır ki, həmin məsələ həlli zamanı axtarılan məchul qa-

baqcadan olduqca cüzi, minimal dərəcədə, əvvəlcə çox təxmini şəkildə fikrən sezilir, duyulur. 

Qabaqcadan baş verən bu fikri sezmənin, duymanın sayəsində məlumdan məchula doğru ke-

çid prosesi baş verir. 

Təfəkkür prosesinin əsas mexanizmlərini daha yaxşı aydınlaşdırmaq üçün məchulun əv-

vəlcədən fikrən sezilməsi haqqında psixologiyada müxtəlif nöqteyi-nəzərlər mövcuddur. Bi-

rinci nöqteyi-nəzərə görə, idrak prosesinin hər bir əvvəlki mərhələsi bilavasitə onun arxasınca 
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gələn mərhələ üçün başlanğıcdır. Bu müddəa düz olsa da kifayət deyildir. Ona görə ki, hər şe-

yi yalnız əvvəlki və onun arxasınca bilavasitə gələn sonrakı mərhələnin qarşılıqlı rabitəsinə 

müncər etmək olmaz. Məsələ həlli zamanı əvvəlcədən məchulu sezmənin, duymanın dərəcə 

və həcmini azaltmaq, onu lazımi dərəcədə qiymətləndirməmək səhv olar. İkinci nöqteyi-nəzə-

rə görə, məchulun əvvəlcədən sezilməsi, duyulması anının, yeni təfəkkür fəaliyyəti prosesində 

hələ müəyyən edilməmiş nəticələrin əhəmiyyəti şişirdilir. Həmişə yalnız qismən və təxmini 

olan sezmə burada məsələnin hazır və tamamlanmış cavabına çevrilir. Şagird tip olmayan mə-

sələnin, təbiidir ki, ona hələ məlum olmayan həllini axtarır. Məsələnin həllini yalnız təfəkkür 

prosesinin sonunda bu prosesin yekunu olaraq tapa bilir. Hər iki nöqteyi-nəzər məchul cava-

bın axtarılması prosesində əvvəlcədən fikrən sezmənin mövcud olduğunu etiraf edir. 

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, təlim prosesində müəllim təklif etdiyi məsələnin həlli-

ni bilir və şagirdə kömək göstərməyə başlayır. Təcrübəli və usta müəllim şagirdə heç vaxt bir-

dən-birə məsələnin tam həllini açıb göstərmir. O, yalnız yeri gəldikcə, bəzi şeyləri şagirdə de-

məklə, xatırlatmaqla çalışır ki, işin əsas hissəsini şagird özü “görsün”. Şagirdlərdə müstəqil 

təfəkkürü yalnız bu yolla formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək mümkündür. Əgər şagirdə dər-

hal məsələnin tam həlli izah edilsə, təfəkkürün gələcək nəticəsi ona xəbər verilsə, o zaman be-

lə bir “kömək” onun təfəkkür fəaliyyətinin inkişafını ləngidər, ona mane olar. Şagird məsələ-

nin həlli gedişini əvvəlcədən onun birinci mərhələsindən sonuncu mərhələsinədək bilirsə, 

onun təfəkkürü ya heç işləmir, ya da çox zəif, minimum fəaliyyət göstərir. Şagirdlərin həmişə 

müəllimin təkmil köməyinə ehtiyacı vardır, lakin bu kömək onların təfəkkürünə mane olma-

malı, təfəkkür prosesini əvvəlcədən verilmiş hazır nəticə ilə əvəz etməməlidir.  

Üçüncü nöqteyi-nəzər məsələ həlli zamanı əvvəlcədən sezməni inkar edir. Qeyd edək ki, 

üçüncü nöqteyi-nəzər təfəkkür haqqında kibernetik görüşlərin inkişafı ilə əlaqədar çox geniş 

yayılmışdır (1, s. 65). Bu nöqteyi-nəzərə görə, təfəkkür prosesi gedişində müvafiq obyektin 

bütün, bir çox və ya bəzi əlamətlərini və həmin obyektlə əlaqədar ümumi müddəaları, teorem-

ləri, həll variantlarını və s. bir-bir, ardıcıl yoxlamaq (xatırlamaq, nəzərə almaq, istifadə etmə-

yə çalışmaq və s.) və nəticədə onların içindən məsələnin həlli üçün yalnız zəruri olanı seçib 

götürmək lazımdır. 

Əslində isə təfəkkür heç vaxt məsələ həll edərkən onun həmin variantlarını bir-bir bu cür 

kor-koranə, təsadüfi, mexaniki seçmə üsulu ilə işləmir. Təfəkkür prosesində şərh olunan ob-

yektin məhz hansı əlamətinin seçiləcəyi, təhlil olunacağı və ümumiləşdiriləcəyi azacıq da olsa 

əvvəlcədən sezilir. Obyektin hər təsadüfi xassəsi yox, məhz müəyyən xassəsi ön plana çəkilir 

və məsələnin həllində ondan istifadə edilir. Məchul (axtarılan), üzərində heç bir əməliyyat 

aparılması mümkün olmayan “mütləq boşluq” deyildir. O, həmişə bu və ya digər şəkildə mə-

lumla, verilənlə əlaqədar olur. Hər bir məsələdə həmişə nə isə məlumdur. Məlum və məchul-

lar arasındakı əlaqə və münasibətlərə istinad edərək o vaxta qədər məlum olmayan, gizli olan 

nə isə yeni bir şey axtarıb tapmaq mümkündür. 

Vurğulamaq yerinə düşər ki, təfəkkürü məsələ həlli ilə məhdudlaşdırmaq və bu iki prosesi 

eyniləşdirmək olmaz. Məsələ yalnız və yalnız təfəkkürün köməyi ilə həll edilir. Onu da qeyd 

edək ki, təfəkkür yalnız məsələ həllində təzahür etmir. Təfəkkür məsələ həllindən ibarət olma-

sa da, onu məhz məsələ həlli zamanı inkişaf etdirmək daha münasibdir. Məsələ həlli zamanı 

şagirdin çətinlikləri aradan qaldırması onun zehni qabiliyyətlərinin inkişafına səbəb olur. 

Məlum olduğu kimi, məsələlər şagird qarşısında qoyuluşu metoduna görə problemli və 

qeyri-problemli ola bilər.  

Prinsip etibarı ilə şagird üçün məsələdə verilənlərə əsasən axtarışın üsulu yeni olmur. Baş-

qa sözlə, verilənlərə müvafiq axtarılanların tapılması üsulu əvvəlcədən məlumdur. Belə məsə-
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lələr qeyri-problemlidir. Əgər məsələnin həlli əvvəlki üsullarla mümkün deyilsə, yeni üsul tə-

ləb olunursa, belə məsələlər məzmununa görə problemlidir. Adi məsələlərdən fərqli olaraq 

problemli məsələlər bilikləri mənimsəmə subyekti ilə ona məchul olan biliklər arasındakı mü-

nasibəti keyfiyyətcə özünə daxil edir. İdrak məsələləri (şagirdlərin idrak fəaliyyətlərinin for-

malaşdırılması üçün tətbiq olunan) ümumiləşdirmə xassəsinə malik olmalıdır. Bu xassə məsə-

lədə müəyyən çətinlik dərəcəsi müəyyənləşdirir: a) uşaqlar qarşısında məsələnin metodik 

üsullarla qoyuluşu ilə (onun formulə üsulları ilə); b)məsələnin problemli məzmunu ilə; c) şa-

girdin məsələnin onun qarşısında qoyan müəllimlə subyektiv münasibəti ilə. 

Problem məsələlərin sisteminin seçilməsi və sistematik olaraq idarəetmənin gedişinə onla-

rın həllinin daxil edilməsi, qeyri-problem məsələlərlə bu zaman rasional uzlaşmanın gözlənil-

məsi vacib şərtlərdəndir. Problemli sual və problemli məsələ təlim probleminin ifadə olunma-

sının müxtəlif formalarıdır, problem situasiyasının yaradılmasında istifadə olunur. 

Məsələlərin konstruktivizm əsalı təlim prosesinə daxil edilməsi zamanı şagirdlərin əqli 

fəaliyyətlərinin hər iki növü (analitik və evristik) vəhdətdə cərəyan edir, lakin məsələnin qo-

yuluşundan və məzmunundan asılı olaraq bunlardan bu və ya digəri ön plana çıxır. Standart 

məsələlərin həlli zamanı şagirdlərin analitik fəaliyyəti üstünlük təşkil etdiyi halda, qeyri-stan-

dart məsələlərin həlli prosesində evristik fəaliyyətləri üstünlük təşkil edir. Qeyri-standart mə-

sələlərin həllində şagirdin evristik fəaliyyəti müəllim və şagirdin özü tərəfindən nizamlanır. 

Bu nizamlanma əqli fəaliyyətin (məsələnin həllinə yönələn və bu prosesdə  daha da inkişaf 

edən) analitik cəhəti ilə bağlıdır. Məsələ həllində analitik və evristik fəaliyyətlərini şagird 

vəhdətdə nizamlaya bildiyi halda öz fəaliyyətini idarəedəbilən subyektə çevrilmiş olar. Fikri-

mizcə, bu o deməkdir ki, həyat situasiyaları əsasında ortaya çıxan idrak məsələlərini şagird 

həll etmək, başqa sözlə, problemli situasiyaları stasionar situasiyalara çevirmək iqtidarındadır, 

yəni o, sözügedən aspektdən azad şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlməkdədir. 

Məsələ həlli prosesində və məsələ həlli vasitəsi ilə şagirdin fəaliyyətinin idarə olunmasın-

da analitik cəhət özünü bu prosesin mərhələlərində, həmin mərhələləri əhatə edən və reallaşdı-

ran addımlar ardıcıllığının zəruri mövcudluğunda təzahür edir və özünü təsdiqləyir. Məsələ 

həllinin şagird tərəfindən mənimsənilməsi təlim prosesində məsələdən  idarəetmə vasitəsi ki-

mi istifadə olunmaqla təmin edilir. Burada xüsusi olaraq vurğulayaq ki, əgər biz məsələyə, 

onun həllinə, araşdırılmasına təlim prosesində şagirdin fəaliyyətinin idarə olunması vasitəsi 

kimi baxırıqsa, onun seçilib sistemləşdirilməsi və tətbiqi idarəetmə prosesinin məntiqinə uy-

ğun olmalıdır. Şübhəsiz ki, burada fəaliyyəti idarəolunan obyekt, fəaliyyətini tənzimləyən 

subyekt, onun  məsələ vəziyyəti ilə bağlılığı diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  

Konstruktivizmə əsaslanan təlimi özündə alt sistem kimi ehtiva edən mükəmməl sistemdə 

məsələlərin aşağıdakı təsnifatından faydalanmaq məsləhətdir: 1. Başlıca olaraq yeni biliyin əl-

də olunmasına tələbatı formalaşdıran, təlim prosesinin qarşısında qoyulmuş məqsədin şagirdin 

idrak tələbatının təminolunma obyektinə çevrilməsinə xidmət edən məsələlər. 2. Başlıca ola-

raq yeni biliyin, naməlumun əldə olunmasına xidmət edən məsələlər, hansı ki, bunlar aşağı-

dakı iki yarımqrupda birləşdirmək olar: a) məzmunu və şagirdin qarşısında qoyuluşuna görə 

problemli idrak məsələləri; b) məzmununa görə problemli, şagird qarşısında qoyuluşuna və 

həmçinin şərh olunmasına görə qeyri-problemli idrak məsələləri. 3. Biliyin möhkəmləndiril-

məsinə, bacarıq və vərdişlərin, yaradıcılıq təcrübəsinin inkişaf etdirilməsinə xidmət edən mə-

sələlər. Bu qrupa isə aşağıdakılar aid edilir: a) nümunə üzrə, tiplər üzrə, çevrilmiş məsələlər; 

b) dəyişdirilmiş situasiyalara tətbiq olunan, yaradıcılıq təcrübəsinin inkişafına xidmət edən 

məsələlər. 4. Nəticələrin müəyyənləşdirilməsinə, öz-özünü qiymətləndirmə keyfiyyətlərinin 

formalaşmasına istiqamətlənən məsələlər. 
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Məsələnin həlli prosesinə təhsilalanın idrak fəallığı ilə qoşulması ən çətin pedaqoji prob-

lemdir. Dünya elmi-metodik ədəbiyyatında riyazi məsələlərin həllinə ümumi yanaşmanın 

mərhələləri təklif edilib. “Poya cədvəli” adı ilə məşhur olan bu mərhələlər aşağıdakılardır: a) 

məsələnin quruluşunu başa düşmək, anlamaq; b) həllin planını tərtib etmək; c) planın icrası, 

yerinə yetirilməsi; ç) geri qayıtmaq və ya həllin yoxlanılması (5). 

Məsələnin həlli prosesinin birinci mərhələsində şagird tərəfindən müstəqil (və ya müəlli-

min iştirakı ilə) şərtin və tələbin dərk olunması, şərtin və məsələnin ayrı-ayrı elementlərinin 

mənimsənilməsi və işlənilməsi, yaddaşın mürəkkəb sistemində lazımi məlumatların axtarıl-

ması, məsələnin komponentlərinin əlaqələndirilməsi üçün keçmiş təcrübənin və biliklərin bər-

pası işi həyata keçirilir. İkinci mərhələdə şagird tərəfindən yönəldilən sınaqlar, məsələni mə-

lum tipə aidetmə cəhdləri, mövcud şəraitdə daha çox münasib olan həll metodunun seçilməsi, 

həll planının axtarılması (əvvəcədən bəyənmə) və onun təshihi müstəqil şəkildə və ya müəl-

limin iştirakı ilə həyata keçirilir. Üçüncü mərhələdə həll planının həyata keçirilməsi (bazis 

əsasında), üsulların seçilməsi və nəticənin qeyd olunması işi yerinə yetirilir. Dördüncü mərhə-

lədə nəticə təhlil edilir, həllin daha da təkmilləşdirilməsi yolları axtarılır, yeni biliklər və təc-

rübə sistemləşdirilir. 

Bu dörd mərhələ üzrə iş aşağıdakı (nisbətən konkret olan) zəruri və ardıcıl addımların atıl-

masını tələb edir: 

1. Məsələdə verilən məlumları, axtarılanları, naməlumları, bunlardakı xüsusiyyət və mü-

nasibətləri təhlil etmək; 

2. Verilənlərin məsələnin həlli üçün tamlığını (qeyri tamlığını), ziddiyyətliliyini (qeyri-

ziddiyyətliliyini), asılılığını (qeyri-asılılığını) müəyyənləşdirmək; 

3. Məsələnin məlum elementləri ilə naməlum elementlərini (axtarılan elementlərini) əlaqə-

ləndirmək, zəruri elementləri müxtəlif (həmçinin yeni) uzlaşmada müəyyən etmək, verilmiş 

məsələni məlum məsələlərlə (və ya məsələlər qrupu ilə) tutuşdurmaq; 

4. Məsələ situasiyasının gizli xüsusiyyətlərini aşkar etmək; məlum elementləri (xüsusiy-

yətləri, yaxud münasibətləri) yeni keyfiyyətdə, yeni uzlaşmada işlətmək; 

5. Verilmiş məsələ situasiyasının ən sadə modelini yaratmaq, modelin elementlərini mə-

sələnin elementləri ilə eyniləşdirmək, məsələnin həlli üçün əhəmiyyətli olan situasiya və mü-

nasibətdə verilmiş məsələ vəziyyətinin və modelin izomorfluğunun müəyyən olunması; 

6. Məsələnin həllinin axtarılması üzrə aparıcı ideya nöqteyi-nəzərdən lazımi detalları aşkar 

etmək; 

7.  Eksperiment həyata keçirmək (təlim prosesinin təbiətinə uyğun), onun son və aralıq nəti-

cəsini qabaqcadan “görmək”, induktiv nəzəriyyə qurmaq, şüurlu gümanlar (fərziyyələr) söylə-

mək, verilmiş məsələni altməsələlərə bölmək (sistemi altsistemlərə ayırmaq, hansı ki, onların 

ardıcıl həlli əsas məsələnin həllinə gətirib çıxarır), qeyri-tipik məsələləri ayırd etmək (hansı 

ki, əsas məsələnin həlli üçün mühüm olan elementlərin müəyyən edilməsinə gətirib çıxarır); 

8. Verilmiş məsələ vəziyyətinin modeli üzərindəki işin nəticələrini şərh etmək; vəziyyətin  

dilini modelin terminlərində kodlaşdırmaq və modelin dilində ifadə olunmuş nəticələri məsələ 

vəziyyətin terminlərində dekodlaşdırmaq. 

9. Məsələnin tapılmış həllini şərh etmək: aparıcı ideyanın izahını vermək; məsələnin həlli  

nəticələrini müxtəlif nöqteyi-nəzərdən (düzgünlüyü, əlverişliliyi, estetikliyi, mənalılığı və s.) 

tənqidi qiymətləndirmək; məsələnin həlli nəticələrini ümumiləşdirmək (yaxud onları xüsu-

siləşdirmək), mümkün olan qeyri-tipik və xüsusi hal və hadisələri tədqiq etmək. 
10. Məsələnin özündə olan zəruri məlumatın seçilməsi, həll prosesində bundan faydalanma yolunu 

formalaşdırmaq, bunu mövcud bilik və təcrübə ilə əlaqələndirərək sistemləşdirmək (2, s. 190). 
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Məqalənin aktuallığı. Konstruktivizmə əsaslanan təlimə mükəmməl təlim sisteminin alt 

sistemi kimi baxılmadığından təlim sistemində şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətinin idarə olun-

masında məsələlərin funksiyaları yetərincə açılmamışdır. Bu isə məntiqi olaraq təlim siste-

minin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərməkdədir. Odur ki, məsələlərin konstruktivizmə əsasla-

nan alt sistemi özündə ehtiva edən təlim prosesinin inkandaşıyıcı komponentinin elementi qis-

mində tətbiqi texnologiyasının işlənilməsi aktual məsələ kimi diqqəti çəkir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məsələlərin mükəmməl təlim prosesinin konstruktivizmə əsasla-

nan alt sisteminə onun inkandaşıyıcı komponentinin elementi qismində tətbiqi və həlli texno-

logiyası müəyyənləşdirilmişdir. 

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məsələnin konstruktivizmə əsaslanan təlimin 

vasitələri sisteminin elementi kimi interpretasiyası onun səmərəli tətbiq olunmasına müsbət 

təsir edir, tədris prosesində yol verilə biləcək yanlışlıqların baş verməməsi mühitinin tənzim-

lənilməsinə yön verir. 
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учебных средств, основанной на конструктивизме 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается обучение на основе конструктивизма как подсистема 

совершенной системы обучения, подчеркивается важность вопросов в управлении 

мышлением. 
 

F.N. Ibragimov, U.A. Abdurrahimova 
 

Interpretation of the problem as an element of a system  

of learning tools based on constructivism 
 

Summary 
 

The article considers constructivism-based learning as a subsystem of a perfect training 

system, emphasizes the importance of issues in the management of students' thinking, 

introduces technology as an element of the learning process, which includes a constructivism-

based subsystem. 

Redaksiyaya daxil olub: 17.02.2021 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 196 

Orta məktəb şagirdləri üçün uyğunlaşdırılmış modellərin təsnifatı 
 

Aynurə Fuad qızı Abdullayeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: aynure.abdullayeva97@gmail.com 

 

Rəyçilər: r.ü.f.d., dos.R.Q. Cəlilova, 

                r.ü.f.d. K.A. Mirzəyeva 

 

Açar sözlər: model, modelləşdirmə, informasiya, qraf, redaktor, ağac, cədvəl 

Kлючевые слова:  модель, моделирование, информация, график, редактор, дерево, 

таблица 

Key words: model, modelling, information, qraph, editor, tree, table 

 

V sinif. Orta məktəb şagirdləri ilk dəfə model anlayışı ilə 5-ci sinifdə tanış olurlar. Bu ta-

nışlıq dərsliyin ilk tədris vahidində “İnformasiya” anlayışının daxil edilməsi ilə başlayır. Bu 

bölmədə şagirdlər informasiya, informasiyanın insanlar tərəfindən qəbulu, informasiyadan is-

tifadə qaydası və informasiya proseslərini öyrənirlər. Şagird informasiya anlayışını dərk et-

dikdən sonra, tədris vahidinin üçüncü dərsində “İnformasiya modeli” anlayışı daxil edilir. Bu 

dərsdə ilk olaraq model anlayışı, modelləşdirmə, modeldən istifadə səbəbləri əks olunur.  

Bu hissədə şagirdlər modelin mahiyyətini anlayır, dərsin davamında isə informasiyanın 

təqdimolunma formasına görə maddi və informasiya modelləri, onların bir-birindən fərqi və 

informasiya modelinin növləri – sözlə, sxemlə, şəkillə və cədvəl formasında təsviri izah edilir. 

Şagirdlər bu dərsin nəticəsində obyektin informasiya modelini izah edir, informasiya modeli-

nin növlərini bir-birindən fərqləndirməyi bacarır və informasiya modelinə aid müxtəlif nümu-

nələr gətirməyi bacarır. Amma, yuxarı siniflərdə isə informasiya modellərinin növlərinin daha 

geniş formada tədrisi həyata keçirilir.  

VI sinif. 6-cı sinif dərsliyində artıq kompyuter proqramlarında yaradılan informasiya mo-

delləri öz əksini tapır. Əlbəttə ki, bunun üçün ilk növbədə şagird kompyuter proqramının, 

ümumiyyətlə proqram təminatının mahiyyətini anlamalıdır ki, bu da 6-cı sinif dərsliyinin tət-

biqi proqramlarda ilkin iş bacarıqlarının formalaşdırılmasına həsr olunan “Proqram təminatı” 

adlı II tədris vahidində yer alır. Bu tədris vahidinin ilk dərsində proqram, proqramı başlatma 

üsulları, növbəti dərslərində isə qrafik redaktorlarda şəkil çəkmək, mətn redaktorunda mətni 

müvafiq qaydada formatlamaq, abzasların formatlanması, şagirdlərin təqdimat proqramında 

ilkin işləmək bacarıqlarının formalaşması üçün anlayışlar yer alır. Nəhayət, tədris vahidinin 

sonuncu dərsində informasiya modelindən bəhs olunur. Burada xüsusilə qeyd olunur ki, mətn 

redaktorunda hazırlanan mətn (əgər bu mətn hər hansısa obyektin əsas xassələrini özündə sax-

layırsa), qrafik redaktorlarda çəkilən şəkil, kompüterdə hazırlanmış təqdimatda müxtəlif növ 

informasiyalar olduğundan bu proqramlar obyektin fərqli informasiya modellərini nümayiş et-

dirmək üçün vasitələrdir.  

VII sinif. 7-ci sinif dərsliyində isə cədvəl informasiya modeli haqqında məlumat verilir ki, 

bu da 7-ci sinif dərsliyinin “Proqramlarla iş” adlı II tədris vahidində öz əksini tapmışdır. Təd-

ris vahidinin “Cədvəl informasiya modeli” adlanan ilk dərsində informasiya modelinin ən əl-

verişli formada təsvirinin cədvəl olduğunu və cədvələ aid əsas anlayışlar (sətir, sütun, xana) 

xüsusilə qeyd olunub. Dərsdə eyni zamanda cədvəl informasiya modelləri ilə işləmək üçün 

xüsusi mətn prosessorlarının olduğu, amma mətn redaktorlarında da sadə cədvəllərin qurul-
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masının mümkünlüyü qeyd olunur və cədvəl informasiya modelinin mətn redaktorunda qurul-

ması bacarıqları da əks olunur. Artıq 7-ci sinfin sonunda şagirdlər obyektin cədvəl informa-

siya modelinə aid nümunələr göstərməyi və mətn redaktorlarında sərbəst şəkildə cədvəl infor-

masiya modeli yaratmağı bacarmalıdırlar.   

VIII sinif. 8-ci sinif informatika dərsliyinə informasiya modelinin ağac formasında təsviri 

və artıq üçölçülü modellər haqqında anlayış daxil edilir. Dərsliyin kompyuterin əməliyyat sis-

teminin obyektlərinə həsr olunan “Kompyuter” adlı IV tədris vahidində informasiya modeli-

nin ağac formasında təsviri haqqında məlumat daxil edilir. Ağac informasiya modelindən təd-

ris vahidinin “İnformasiya modelinin ağac forması” adlanan 2-ci dərsində bəhs edilir. Dərsdə 

ağacşəkilli struktur, bu strukturdan nə zaman istifadə edilməsi, strukturda til, kök, təpə kimi 

əsas anlayışlar öz əksini tapır. Tədris vahidinin “Məsələ həlli” adlanan 4-cü dərsində isə ağac 

informasiya modeli ilə bağlı bir çox praktik məsələlər yer alır ki, bu da şagirdlərin ağac infor-

masiya modelinin daha dərindən başa düşməsinə kömək edir. Dərsliyin bir neçə tətbiqi proq-

rama həsr olunmuş “Tətbiqi proqramlar” adlı V tədris vahidində isə üçölçülü modellər haq-

qında, bu modelləri yaratmaq üçün olan Google SketchUp qrafik redaktoru haqqında məlumat 

öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, şagirdlər 1-ci sinifdən başlayaraq bütün siniflərdə qrafik redak-

torlarda işləmək qabiliyyətlərini inkişaf etdirirlər. Şagirdlər aşağı siniflərdə müxtəlif cür yol-

larla ikiölçülü obyektlər yaratmağı öyrənmişlər. Artıq 8-ci sinifdə isə əvvəl yaratdıqlarından 

daha mürəkkəb olan təsvirləri yaratmaq üçün üçölçülü qrafik redaktor olan Google SkechUp 

proqramının pulsuz versiyası və proqramla işləmək bacarıqları ilə tanış olacaqlar.  

IX sinif. 9-cu sinifdə isə şagirdlər artıq qraf və ya şəbəkə informasiya modeli ilə tanış 

olurlar ki, bu da “İnformasiya texnologiyaları” adlanan V tədris vahidində öz əksini tapır. 

Tədris vahidinin ilk iki dərsi informasiya modelinin qraf növünə həsr olunub. İlk dərsdə qraf 

strukturu, bu strukturu təşkil edən əsas obyektlər – təpə, til, qraf strukturunu təqdim etmək 

üçün mövcud olan üsullar, qraf strukturunda yol, dövrə, əlaqəli qraflar, ilgək, qövs, diaqraf, 

ağac və qraf informasiya modelinin fərqi haqqında məlumat mövcuddur. Tədris vahidinin 

ikinci dərsində qraf və ya şəbəkə informasiya modeli ilə bağlı bir çox praktik məsələlər yer 

alır ki, bu da şagirdlərin şəbəkə informasiya modelinin daha dərindən başa düşməsinə kömək 

edir.  

X sinif. 10-cu sinifdə modellər haqqında daha geniş məlumat var. Dərslikdə model, mo-

delləşdirmə, modellərin növləri, informasiya modellərinin qraf, ağac, cədvəl və s. formatlarda 

təqdim olunması, informasiya modellərinin hazırlanmasını, kompyuter modelləri, kompyuter 

modelləşdirilməsi, kompyuter eksperimenti, interaktiv qurğular, interaktiv modellər, qrafik re-

daktorlarda modelləşdirmə, üçölçülü kompyuter modellərinin yaradılması və s. haqqında daha 

geniş məlumat verilir. Bütün bunlar 10-cu sinif dərsliyinin “Modelləşdirmə” adlanan II tədris 

vahidində öz əksini tapır. Bu tədris vahidinin bütün dərsləri modelləşdirməyə həsr olunub. 

Verilənlər bazasına həsr olunmuş III tədris vahidi “Modelləşdirmə” adlanan ikinci tədris vahi-

dinin dərslərinin məntiqi davamı sayılır. Çünki, yaradılan verilənlər bazası modelləri də hər 

hansısa bir obyektin kompyuter modeli sayılır. Bölmənin ikinci dərsində verilənlərin iyerar-

xik, şəbəkə, relyasiyalı modelindən bəhs edilir. Artıq 10-cu sinfin sonunda hər bir şagird kom-

pyuter-informasiya modelinin yaradılmasına dair  təqdimatlar etməyi bacarır. 

XI sinif: 11-ci sinif dərsliyinin II tədris vahidi modelləşdirməyə həsr olunub. Təbiət və so-

sial elmlərin hamısında modellərdən istifadə tədqiqatın ən güclü vasitələrindən biri olduğu 

üçün, kompyuter modelləşdirilməsinə dərslikdə daha çox yer ayrılır. 11-ci sinif şagirdinin fi-

ziki və riyazi bilik bazası kompyuter modellərinin hazırlanmasına və onların əsasında hesab-

lama eksperimentinin aparılmasına imkan verir. Bunlardan əlavə II tədris vahidində elektron 
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cədvəl proqramında modelləşdirmə bacarıqları, fiziki proseslərin riyazi və kompyuter model-

ləşdirilməsi, statistik verilənlər əsasında proseslərin modelləşdirilməsi, proqramlaşdırma dillə-

rindən istifadə etməklə riyazi məsələlərin modelləşdirilməsi bacarıqları, üçölçülü qrafik mo-

dellər, 3D-modelləşdirmə, 3D redaktorlar, 3D printerlər və s. haqqında geniş məlumat verilir. 

Artıq 11-ci sinfin sonunda hər bir şagird verilmiş informasiya prosesinin modelləşdirilməsi 

üçün zəruri əlamətləri müəyyənləşdirir, onun üçün müvafiq modelləşdirmə formasını seçir və 

verilmiş informasiya prosesinin modelini qurur. 

Məqalənin aktuallığı. Orta məktəbdə şagirdlərin istifadə etdiyi modellər onlara məlum 

olmayan məlumatları əldə etmələrinə kömək edir. Şagirdlərə model və modelləşdirmədən isti-

fadə edərək hər hansısa bir mücərrəd anlayış öyrədilir. Bu, müəllimlərdən böyük məsuliyyət 

tələb edir. Müəllim model və modelləşdirmə ilə bağlı müəyyən biliklərə və onu şagirdlərə 

ötürmək bacarığına malik olmalıdır. Məhz bu baxımdan məqalə aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə orta məktəbdə model-

ləşdirmənin tədrisində dərsliklərdə şagirdlər üçün uyğunlaşdırılmış modellərin təsnifatı bir da-

ha nəzərdən keçirilir, müəllimin model və modelləşdirmə ilə bağlı müəyyən biliklərə və onu 

şagirdlərə dərsliklərdə ötürmək bacarığına malik olması xüsusilə vurğulanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.Ф. Абдуллаева 

 

Классификация адаптированных моделей для  

учащихся общеобразовательных щкол 

 

Pезюме 
 

Модели, используемые учащимися старших классов, изучают любую абстрактную 

концепцию с использованием моделей и моделирования путем получения информации, 

неизвестной им. В этом случае от учителей требуется большая ответственность. Учи-

тель должен иметь определенные знания в области моделирования и моделирования и 

уметь передавать их ученикам. 

В статье пересматривается классификация моделей, адаптированных для учащихся 

в учебниках при обучении моделированию в средней школе, подчеркивая, что учитель 

имеет определенные знания моделирования и моделирования и умение передавать их 

учащимся в учебниках. 
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A.F. Abdullayeva 

 

Classification of adapted models for  

students of general education schools 

 

Summary 
  

Models used by students in high school are taught any abstract concept using models and 

modeling by acquiring information unknown to them. In this case, great responsibility is 

required from teachers. The teacher must have certain knowledge of modeling and modeling 

and the ability to pass it on to students. 

The article revises the classification of models adapted for students in textbooks when 

teaching modeling in secondary school, emphasizing that the teacher has certain knowledge 

of modeling and modeling and the ability to transfer them to students in textbooks. 
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                k.ü. f. d., dos. A.C. Quliyev 
 

Açar sözlər: müstəqil iş, qeyri-standart məsələ, maddə, nisbi sıxlıq, element analizi, mol, 

maye 
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Orta məktəblərdə “Kimya” fənninin tədrisi prosesində şagirdlər bəzən müstəqil işi  kimi 

qeyri-standart məsələlərin həllində müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Həmin problemin aradan 

qaldırılması və bu yönümlü məsələlərin həllində istifadə oluna biləcək variantların tətbiqi 

nöqteyi-nəzərdən bəzi məsələləri nəzərdən keçirmək xüsusilə vacibdir. 

1) Naməlum maddənin oksigendə tam yanması zamanı 3,6 ml su və 2,24 l azot (n.ş-də) 

əmələ gəlir. Bu naməlum maddənin buxarlarının hidrogenə görə nisbi sıxlığı 16-ya bərabər-

dir. Bu maddənin kimyəvi formulunu müəyyən edin, onun hansı xassələrini söyləyə bilərsi-

niz? 

Həlli: Mr=2· =2·16=32; M=32 q/mol. Bu maddədə ya bir oksigen atomu ola bilər, ya 

da tamamilə yoxdur. Yanma zamanı su və azot alınıbsa, onda maddənin tərkibində H və N ol-

malıdır. 3,6 ml H2O=3,6 qr H2O. ν(H)=2ν(H2O)=2·
18

6,3
=0,4 mol. ν(N2)=

4,22

24,2
 =0,1 mol N2; 

onda maddənin sadə formulu NH2 olar. Mr(NH2)=16. Maddənin Mr-i 32 olduğuna görə mad-

dənin həqiqi formulu N2H4 olar. 

N2H4 – hidrazin adlanır, otaq temperaturunda rəngsiz mayedir. 

2) Bərk X üzvi birləşməsini ehtiyatla qızdırdıqda uçucu Y birləşməsi ayrılır, onun buxarla-

rının havaya görə nisbi sıxlığı təqribən 3,5 olur. Y maddəsinin 1,25 qramı 2 qram bromla ta-

mamilə reaksiyaya daxil olur. X maddəsi, Y maddəsindən asanlıqla alınır, lakin bromlu suyu 

rəngsizləşdirmir. Əgər Y maddəsinin ozonlaşma məhsullarından biri x-oksipropion turşusu-

nun efiridirsə və Y-in hidroliz olunması məlumdursa, onda X və Y maddələrini və onların qu-

ruluşunu müəyyən edin. 

Həlli: Y doymamış birləşmədir, onun bir ikiqat rabitəsinə 1 ml Br2 (M(Br2)=160) uyğun 

gəlir. Onda bir ikiqat rabitəli fraqmentin Mr-i 
2

16025,1 
 = 100 olur. Bu maddənin Mr-nin 100 

olduğunu inkar etmək olmaz. Çünki Mr(Y)≈29·Dhava≈29·3,5=101,5. Deməli bir ikiqat rabitəsi 

olan Y birləşməsinin nisbi molekul kütləsi 100-ə bərabərdir. Y mürəkkəb efirinin ozonlaşma 

məhsulunun quruluşu ola bilər. R-siz qalan qalığın Mr-i 87 olur. 
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Oksoqruplardan biri çox ehtimal ki, ozonlaşma zamanı əmələ gəlib. R və ozonlaşmaya 

qədərki ikiqat rabitəli qrupun (CH2) birlikdə MR-i 100-(87-16)=29 olur. Deməli R=>CH3, 

ikiqat rabitəli qrup (CH2)-dir. Buna əsasən iki mümkün quruluş ola bilər. 

1)  2)  

Yalnız 1-ci quruluş məsələnin şərtini ödəyir, çünki 2-ci birləşmənin hidrolizindən diketon 

alınır. Y-in X-dən başlıca fərqi X-də ikiqat rabitənin əskik olmasıdır. İndi aydındır ki, sənaye 

monomeri olan metil-metakrilat (Y) özünün polimeri olan X-in termiki parçalanmasından alı-

nır. 

 
3) Müəyyən qədər maye 34-40°C temperatur intervalında qovulur. O, suda az həll olandır, 

mis (II) hidrooksidlə reaksiyaya daxil olmur, soyuqda qələvilərlə çox yavaş reaksiyaya daxil 

olur. Bu mayenin 1 qramını yandırırlar, bu zaman 0,9722 qr su, 0,1718 qr hidrogenxlorid və 

2,003 qr azot dioksid alınır. Tədqiq olunan mayeni əks soyuducusu olan kolbaya yerləşdirirlər 

və qaynar NaOH məhlulu ilə işləyirlər. Mayenin qismən həll olması baş verir, bu da kəskin 

iyli qazın ayrılması ilə müşahidə olunur. Mayenin həll olmamış qalan hissəsini ayırırlar və qa-

tı hirogen-yodid məhlulu ilə işləyirlər, nəticədə yodetan əmələ gətirməklə reaksiyaya daxil 

olur. Götürülən ilkin mayenin tərkibini müəyyən edin. Məsələnin bütün şərtlərindən istifadə 

edərək məsələnin həllinin birmənalı olduğunu göstərin. Cavabızı əsaslandırın. Reaksiyaların 

tənliklərini yazın. Kəskin iyi hansı maddə yaradır. Yodetanın əmələgəlmə mexanizmini təklif 

edin. 

Həlli: Element analizinin nəticələrinə görə birləşmənin molekulundakı atomların say nis-

bətini müəyyən etmək olar. 1 qram mayedə: 

01,44

011,12003,2 
=0,5467 qr (C); 

45,36

008,11718,0

014,18

016,29722,0 
+


=0,1135 qr (H) 

45,36

453,351718,0 
=0,1671 qr (Cl); 1-0,1135-0,5467-0,1671=0,1727 qr (O). 

Birləşmənin Brutto formulu CxHyCl2Ot qəbul edək.  

x:y:z:t=
999,15

1727,0
:

453,35

1671,0
:

008,1

1135,0
:

011,12

5467,0
=9,685:23,96:1:2,298 

Atomların say nisbəti tam ədədlərin nisbəti kimi olmalıdır, lakin bu cür nisbəti seçmək 

mümkün deyil. Çox ehtimal ki, götürülmüş maye qarışıqdır, onun qaynama temperaturu (34-

40°C) bunu göstərir. Əvvəlcə qeyd edək ki, bu qarışıq iki komponentdən ibarətdir. Onda iki 

variant mümkündür. 

1) Cl və O eyni birləşmədədir. 

a) Spirtin xlorla əvəz olunma məhsulu və turşu assosiasiya etmişdir (hidrogen rabitəsi), 

yüksək temperaturda qaynayır və suda həll olur. 

b) Aldehidlərin xlorla əvəzetmə məhsulu Cu(OH)2 ilə reaksiyaya daxil olur. 

c) Efirlərin xlorlu törəmələri yüksək qaynama temperaturuna malikdir. 

d) Efirlərin xlorlu törəmələri soyuqda NaOH ilə reaksiyaya daxil olur. 
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2) Cl və O müxtəlif birləşmələrdədir. 

a) 1-ci variantdakı səbəblərə görə, spirtlər, karbon turşuları, aldehidlər ola bilməz. 

b) Yodetanı yalnız detil efiri verə bilər; oksigenli üzvi birləşmələrdən yalnız sadə efirlər 

şərti ödəyir. 

c) Mürəkkəb efirlər, ya yüksək qaynama temperaturuna, ya da Cu(OH)2 ilə reaksiyasına 

görə (formiatlar bu reaksiyaya daxil olur) ola bilməz. Onda yalnız dietil efiri qalır (CxHyOz). 

x:y:t = 4:10:1; x:y:t = 9,192:22,98:2,298. 

İkinci maddə üçün 

x:y:z = 0,493:0,98:1; x:y:z = 1:2:2. 

Xlorlu üzvi birləşmələrdən bu şərti CH2Cl2 ödəyir. 2=1 mümkün deyil, çünki CH2Cl2 

40°C-də qaynayır. 

4) Azot monooksid və azotdioksid qarışığının 5,6 l-ni (n.ş-də) 2 l oksigenlə (n.ş-də) qarış-

dırırlar, sonra alınan qaz qarışığını tərkibində 30 qr kalium-hidroksid olan məhluldan keçirir-

lər. Məhluldan çıxan 0,5 l qazın (n.ş-də) analizi onun oksigen olduğunu göstərir. Başlanğıc 

qaz qarışığının həcm payını (%-lə) müəyyən edin və alınan 1 kq məhluldakı maddələrin kütlə 

payını (%-lə) hesablayın. 

Həlli: Oksigen artığında 2NO+O2 → 2NO2 reaksiyası gedir. Azota görə həcm dəyişmir, 

başqa sözlə ν(NO2)= 
4,22

6,5
=0,25 mol. 

       2NO2+½KOH → 2KNO3+H2O reaksiyasına 

                  Mr=56               Mr=101 

        0,25 mol və ya 56·0,25=14 q KOH sərf olunur. 

        m(KOH)artıq qalan=30-14=16 q olur. 

Alınan məhlulda (1 kq) ω(KOH)artıq= 100
100

16
 =1,6% 

NO üçün ümumi reaksiya 

2NO+1,5O2+2KOH → 2KNO3+H2O olur. 

Əgər qarışıqda NO və NO2 qarışığında NO-nun həcmini X l qəbul etsək, onda O2-nin sərfi 

       ¾x+¼(5,6-x)=1,5; x=0,2 l (NO) və ya 
6,5

2,0
·100%≈3,7% 

       φ(NO2)= 
6,5

4,5
·100%≈96,3% 

5) suyun elektrokimyəvi bölünməsi üçün elektrik zəncirinə amperimetri ardıcıl birləşdiril-

miş on qalvanik elementlərdən ibarət batareyanı və platin elektrodları daxil edirlər, batareya-

ların hər biri 1,5 V gərginliyə, 0,5 Om daxili müqavimətə malikdir, batareyaların polyarizasi-

ya gərginliyi 1,5 V-dur. Elektrolit məhlulundan 8 saat 56 dəqiqə 7 saniyə müddətində elektrik 

cərəyanı keçirilir. Bu üsulla alınan hidrogen digər maddənin xüsusilə qaz halındakı A mad-

dəsinin alınması üçün istifadə edilir, onu katalitik oksidləşdirdikdə B oksidi alınır. B maddəsi-

nin köməyi ilə C maddəsini almaq olar, hansı ki, onun hidrogenlə reduksiyasından Q birləş-

məsi alınır. Sonuncu 180°C-də qatı sulfat turşusu məhlulu reaksiyaya daxil olaraq sulfanil tur-

şusu verir. Onun azotsuzlaşması və N,N-dimetilanilinlə (para vəziyyətlə reaksiyaya daxil 

olur) reaksiyada metiloranj əmələ gəlir. 

a) Yuxarıda sadalanan bütün reaksiyaların tənliklərini yazın. 

b) Q məhsulunun kütləsini (qramla) hesablayın. 

c) Məhluldakı H3O
+ ionlarının qatılığından asılı olaraq metiloranjın quruluş formullarının 
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köməyi ilə rəng dəyişməsini göstərin. 

Ar(N)=4; Ar(O)=16, Ar(C)=12; Ar(H)=1. 

Həlli:    

 
(4-dimetilazobenzol-4'-sulfoturşu) 

(metiloranj) 

b) m = M∙It/Fz; F = 96500 Kl/mol. 

I = (b∙Eb-Ep)/(Rν+bRi) = (10∙1,5V-1,5V)/(0,5+10∙0,4) = 3A. 

Burada b – batareyaların sayı; Eb –bir batareyadakı gərginlik, Ep –polyarizasiya gərginliyi, 

Rν – amperimetrin müqaviməti; Ri – batareyanın daxili gərginliyi. 

m(H2) = (2 q/mol)/2∙(96500 Kl/mol)∙3A∙32167 san=1 qram. 

Reaksiya tənliklərindən stexiometrik sxem alarıq: 1 qr H2 başqa sözlə 0,5 mol H2≈1/3 mol 

NH3≈1/3 mol HNO3≈1/3 mol C6H5NO2≈1/3 mol C6H5NH2 (Q). 

Q-nin kütləsini hesablayaq: 

m = ν∙M = 31 qr C6H5NH2 

 
6) İki sınaq şüşəsinə eyni sink parçası qoyulur, sonra sınaq şüşələrinə müəyyən qədər 

30%-li nitrat turşusu və eyni qədər də su əlavə edilir. Birinci sınaq şüşəsinə əvvəlcə su, sonra 

isə yavaş-yavaş nitrat turşusu tökülür, ikinci sınaq şüşəsinə isə əvvəlcə nitrat turşusu və sonra 

su əlavə edilir. Hansı maddələr əmələ gəlir? Reaksiyalar qurtardıqdan sonra sınaq şüşələrin-

dəki maddələrin fərqliliyini necə izah edərdiniz? 

Həlli: Birinci sınaq şüşəsində əvvəlcə əmələ gələn duru nitrat turşusu, sink ilə reaksiyaya 

daxil olaraq ammonium-nitrat əmələ gətirir. 

4Zn+10HNO3 → 4Zn(NO3)2+NH4NO3+3H2O 

Turşu əlavə etdikdə onun qatılığı artır ki, bu da digər məhsulların (məsələn, azot, azot-mo-

nooksid) əmələ gəlməsi ilə digər reaksiyaların getməsinə səbəb olur. 

İkinci sınaq şüşəsində kifayət qədər qatı nitrat turşusu olduğu üçün, o, sink ilə reaksiyaya 

daxil olaraq azot monooksid ayrılır. 

3Zn+8HNO3 → 3Zn(NO3)2+2NO↑+4H2O 

Bu sınaq şüşəsinə su əlavə etdikdə turşusunun qatılığı azalır, lakin ammonium ionu əmələ 

gəlməməsi dərəcədə durulaşmır. 

Beləliklə, ammonium ionu yalnız birinci sınaq şüşəsindədir, o da qələvilərin təsiri ilə reak-

siyada ammonyak ayrılması ilə təsdiq edilir. 
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NH4NO3+NaOH → NaNO3+H2O+NH3↑ 

Zn(NO3)2+2NaOH → Zn(OH)2↓+2NaNO3. 

Məqalənin aktuallığı. “Kimya” fənninin tədrisi prosesində şagirdlər bir sıra hallarda müs-

təqil işi kimi qeyri-standart məsələlərin həllində müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Həmin prob-

lemin aradan qaldırılması və bu yönümlü məsələlərin həllində istifadə oluna biləcək variantla-

rın tətbiqi baxımından məqaləni aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şagırdlərin müstəqil 

işi kimi qeyri-standart məsələlərin həlli zamanı müxtəlif üsulların bəzi zəruri yolları göstəril-

mişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Методы решения нестандартных задач,  

как самостоятельная работа учащихся 
 

Резюме 
 

В процессе обучения химии в старшей школе ученики иногда сталкиваются с раз-

личными трудностями при решении нестандартных задач, например, самостоятельной 

работы. Важно устранить эту проблему и применить параметры, которые можно ис-

пользовать для решения этих проблем. В статье также показаны некоторые необходи-

мые способы разными методами решения нестандартных задач, например, самостоя-

тельная работа учащихся. 
 

A.Dj. Mahmudova 

 

Methods for solving non-standard problems,  

as an independent work of students 
 

Summary 
 

In the process of teaching Chemistry in high school, students sometimes face various 

difficulties in solving non-standard problems, such as independent work. It is important to 

eliminate this problem and apply options that can be used to address these issues. The article 

also shows some of the necessary ways of different methods in solving non-standard 

problems, such as independent work of students. 
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tusu 
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Azərbaycanda ailədə və cəmiyyətdə qadınların hüquqları qorunur, sosial statusuna xüsusi 

diqqət yetirilir. Ölkəmizin əsas qanununda öz ifadəsini tapmış bütün insan və vətəndaş hüquq-

ları (bərabərlik hüququ, yaşamaq hüququ, azadlıq hüququ, mülkiyyət hüququ, əqli mülkiyyət 

hüququ, təhlükəsiz yaşamaq hüququ, şəxsi toxunulmazlıq hüququ, nikah hüququ, əmək hü-

ququ, tətil hüququ, istirahət hüququ, sosial təminat hüququ, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq 

hüququ, mədəniyyət hüququ, sağlamlığın qorunması hüququ, təhsil hüququ, mənzil hüququ, 

milli mənsubiyyət hüququ, ana dilindən istifadə hüququ, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ)  

və azadlıqlar (fikir və söz azadlığı, vicdan azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, məlumat azad-

lığı, yaradıcılıq azadlığı) həm də qadınlara şamil olunur.  

Ölkəmizdə qadının seçmək və seçilmək hüququ vardır ki, respublikamızın parlamentinə - 

Milli Məclisinə, bələdiyyə orqanlarına seçkilərdə iştirak edir, bələdiyyə orqanlarında təmsil 

olunur, üzv seçilir, Milli Məclisin deputatı olur. Bacarığına, qabiliyyətinə uyğun olaraq müx-

təlif rəhbər vəzifələrdə çalışır. Nümunələrə müraciət edək: Mehriban Əliyeva - Azərbaycan 

Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESCO-nun Xoşməramlı səfiri; Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, Sahibə xanım Qafarova respublika Milli Məclisinin sədri; Sevda Məm-

mədəliyeva – Mədəniyyət nazirinin müavini; Səbinə Əliyeva - İnsan Hüquqları üzrə Müvək-

kili (Ombudsman); Bahar Muradova - Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri;  Nurlana Əliyeva – Bakı Slavyan Universitetinin 

rektorudur.   

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 12-ci maddəsində göstərildiyi kimi, Azər-

baycan dövlətinin ali məqsədi insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, vətəndaşları-

mızın layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsindən ibarətdir. Əsas Qanunumuzun 16-cı mad-

dəsi “Sosial inkişaf və dövlət” adlanır. Bu maddədə nəzərdə deyilir ki, Azərbaycan dövləti 

xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat sə-

viyyəsi qayğısına qalır. 

Bu maddələr eyni zamanda istinasız olaraq qadınlarımıza da aiddir. Konstitusiyamızın  
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“Ailə, uşaqlar və dövlət” adlanan 17-ci maddəsi nəzərdə tutur ki: 

“I. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir. 

II. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Bu borcun 

yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir. 

IV. Uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəa-

liyyətə cəlb etmək qadağandır. 

VI. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarət edir” (1).  

Ölkəmizin Əsas qanununun 24-cü və 26-cı maddələrinə görə,  

“I. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir”.   

II. Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları 

vardır (maddə 24). 

 I. Hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqla-

rını müdafiə etmək hüququ vardır (maddə 26). Konstitusiyanın 34-cü maddəsi nikah hüququ 

ilə bağlıdır. Həmin maddə nəzərdə tutur ki: 

“I. Hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda ailə qurmaq hüququ vardır. 

II. Nikah könüllü razılıq əsasında bağlanılır. Heç kəs zorla evləndirilə (ərə verilə) bilməz. 

III. Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir. 

Dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir. 

IV. Ər ilə arvadın hüquqları bərabərdir. Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyə etmək 

valideynlərin həm hüququ, həm də borcudur. 

V. Valideynlərə hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq uşaqların borcudur. 18 yaşına 

çatmış əmək qabiliyyətli uşaqlar əmək qabiliyyəti olmayan valideynlərini saxlamağa borclu-

durlar” (1).   

Ailədə və cəmiyyətdə qadınların hüquqi və sosial statusundan danışılarkən “Azərbaycan 

Respublikasının Ailə Məcəlləsi”nin müvafiq maddələrini də yada salmaq lazım gəlir. 

Məcəllədə xüsusi qeyd olunur ki, ailə qanunvericiliyi ailənin möhkəmləndirilməsinin zə-

ruri olmasından, ailə münasibətlərinin qarşılıqlı məhəbbət və hörmət hisslərinə əsasən qurul-

masından, ailənin işinə kiminsə qarışmasının yolverilməzliyindən, ailə üzvlərinin ailə qarşı-

sında qarşılıqlı yardım və məsuliyyətindən, onların hüquqlarının maneəsiz həyata keçirilmə-

sinə nail  olmaqdan və həmin hüquqların məhkəmədə müdafiəsi imkanlarından irəli gəlir. 

Ailə münasibətlərinin hüquqi tənzimi ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəl-

ləsi ilə tənzimlənən münasibətlər” maddəsində (maddə 2)  məlumat verilmişdir. Bu maddənin 

ikinci bəndi ailədə və cəmiyyətdə qadınların hüquqi və sosial statusu ilə sıx surətdə bağlıdır. 

Məcəllədə deyildiyi kimi, “ailə münasibətlərinin hüquqi tənzimi qadınla kişinin nikahının kö-

nüllülüyü, ər-arvadın hüquq bərabərliyi, ailədaxili məsələlərin qarşılıqlı razılıq əsasında həll 

olunması, uşaqların ailə tərbiyəsinin üstünlüyü, onların rifahına və inkişafına qayğı, ailənin 

yetkinlik yaşına çatmayan və əmək qabiliyyəti olmayan üzvlərinin hüquq və mənafelərinin 

müdafiəsinin təmin olunması prinsiplərinə uyğun həyata keçirilir” (2). 

Göründüyü kimi, bu vəzifələrdə uşaqların, o cümlədən qız uşaqlarının ailədə tərbiyə məsə-

lələri önəmli yer tutmuşdur. 

Maddə 6. Ailə hüquqlarının həyata keçirilməsi və ailə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi 

Nikahın bağlanması və nikaha xitam verilməsində Məcəllənin 3-cü fəslində bəhs edilir. 9-

cu maddə  “Nikahın bağlanma qaydası” adlanır. Maddədə deyilir: “1. Nikah müvafiq icra ha-

kimiyyəti orqanı tərəfindən nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin, tibbi müayinədən keçdiklə-

rini təsdiq edən arayış əlavə edilməklə, bu barədə ərizə verdikləri gündən 1 ay sonra onların 

iştirakı ilə bağlanır” (2). http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_10.htm - _edn2  

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_10.htm#_edn2
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10-cu maddə “Nikahın yaşı”na aiddir. Göstərilir ki, respublikamızda “nikah yaşı 18 yaş 

müəyyən olunur. Üzrlü səbəblər olduqda, nikaha daxil olmaq istəyən və nikah yaşına çatma-

mış şəxslərin yaşadıqları ərazinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı onların xahişi ilə nikah ya-

şının 1 ildən çox olmayaraq azaldılmasına icazə verə bilər”. 

Qızlar və oğlanlar ailədə də bir yerdə tərbiyə alırlar. Valideynin vəzifəsi oğlanlarda yanaşı 

qızların da tərbiyəsini düzgün qurmaqdır. 

Bu sahədə Ailə, Qadın v. Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də ailənin köməyinə 

gəlir. 

Hələ 14 yanvar 1998-il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Qadın Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması ilə bağlı Fərman imzalamışdır. Komitə xeyli müddət 

üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmək üçün  məqsədyönlü fəaliyyət göstərmişdir. Lakin ailə 

və uşaq problemlərinin qadın problemləri ilə əlaqəli surətdə kompleks həllinin vacibliyi mey-

dana çıxdığından ölkə Prezidentinin 6 fevral 2006-cı il tarixli Fərmanına əsasən  haqqında da-

nışılan komitənin adı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi kimi formalaşdı-

rılmış və qarşısında duran məqsəd və vəzifələr daha da genişləndirilmişdir. 

Komitə əsas etibari ilə dövlətin ailə siyasətini həyata keçirmək məqsədi daşıyır. Ailə, qa-

dın və uşaq problemləri üzrə dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanı hesab edilir. Özünün səlahiyyətləri çərçivəsində insan və vətəndaş hüquq-

larının və azadlıqlarının, o cümlədən uşaq və qadın hüquqlarının həyata keçirilməsinə nail ol-

maq və onların pozulmasının qarşısını almaq istiqamətində öz işlərini qurur. 

Biz “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi” ilə də tanış olduq. Bu məcəllənin 

beşinci bölməsi “Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti”; bölmənin 14-cü fəsli 

“Yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində cinayət məsuliyyətinin və cəzanın xüsusiyyətləri” 

adlanır. 84-cü maddədə göstərilir ki, “Cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on 

səkkiz yaşına çatmayan şəxslər yetkinlik yaşına çatmayanlar hesab olunur” (3). 

85-ci maddədə “Yetkinlik yaşına çatmayanlara təyin edilən cəzanın növləri” sadalanır. Biz 

həmin məsələlər üzərində deyil, bilavasitə analara aid cinayətləri yada salmaq istərdik. 121-ci 

maddə “Ananın yeni doğduğu uşağı qəsdən öldürməsi” adlanır və deyilir: “Ananın yeni doğ-

duğu uşağı doğuş vaxtı və ya doğuşdan dərhal sonra qəsdən öldürməsi — üç ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandı-

rılır”. 141-ci maddə (“Qanunsuz abort etmə”) bəyan edir ki: “Həkim tərəfindən tibb 

müəssisələrindən kənarda abort etmə — beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə 

və ya altı ayadək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır” (3). http://e-qanun.az/alpidata/ 

code/data/0/c_c_11.htm - edn244  

Cinayət Məcəlləsinin 20-ci fəsli də dissertasiyada nəzərdən keçirilən problemlə bilvasitə 

bağlıdır. Bu fəsil “Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər” 

adlanır. 149-cu maddə “Zorlama” hallarının üzərində dayanır.  Göstərilir ki, “1. Zorlama, yəni 

zərərçəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə qarşı zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hə-

dəsi ilə və ya zərərçəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən istifadə etməklə onunla cinsi əla-

qədə olma — dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

2. Eyni əməllər: 

2.1. bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən 

törədildikdə; 

2.2. zərərçəkmiş şəxsin zöhrəvi xəstəliyə yoluxmasına səbəb olduqda; 

2.3. təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı törədildikdə; 

2.4. zərərçəkmiş şəxsi və ya başqa şəxsləri öldürmə və ya sağlamlığa ağır zərər vurma hə-

http://e-qanun.az/alpidata/%20code/data/0/c_c_11.htm%20-%20edn244
http://e-qanun.az/alpidata/%20code/data/0/c_c_11.htm%20-%20edn244
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dəsi ilə, habelə xüsusi amansızlıqla törədildikdə; 

2.5. təkrar törədildikdə — 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

3. Eyni əməllər: 

3.1. ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda; 

3.2. ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin insan immunçatışmazlığı virusu ilə yoluxmasına 

və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda; 

3.3. təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə 

— on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. http://e-

qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_11.htm - edn269  

Məcəllənin 152-ci maddəsində “On altı yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya 

seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə”dən bəhs edilir. Göstərilir ki:  

1. On altı yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərə-

kətlər etmə — 

üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

2. Eyni əməllər on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə — 

üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

152.3. Bu Məcəllənin 152.1 və ya 152.2-ci maddələrində göstərilən əməllər yetkinlik ya-

şına çatmayanı tərbiyə etmək vəzifəsi daşıyan şəxslər və ya yetkinlik yaşına çatmayana nəza-

rəti həyata keçirmək vəzifəsini daşıyan təhsil, tərbiyə, tibbi və ya digər müəssisənin müəllimi 

və ya digər işçisi tərəfindən törədildikdə — 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüqu-

qundan məhrum edilməklə və ya edilməməklə dörd ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır (3). 

Deyilənlərdən göründüyü kimi, ailədə və cəmiyyətdə qadınların hüquqi və sosial statusu 

önəmlidir, onların mənafeyi keşiyində dayanır. 

Məqalənin aktuallığı. Yeniyetmə qız şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında qadın tərbiyəsi 

ilə bağlı ənənələrdən istifadə üzrə iş ailədə və cəmiyyətdə qadınların hüquqi və sosial statusu-

nun da diqqət mərkəzinə gətirilməsini tələb edir. Bu da mövzunun aktuallığını gündəmə gəti-

rir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ailədə və cəmiyyətdə qadınların hüquqi və sosial statusu üzə-

rində dayanılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorant və dissertantlar üçün faydalı 

olacaqdır. 
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Х. Э. Вердиева 

 

Правовой и социальный статус женщины в семье и обществе 

 

Резюме 

 
В Азербайджане права женщин защищены в семье, обществе и особое внимание 

также уделяется их социальному статусу. Все права человека и гражданина, закреплен-

ные в Основном законе нашей страны (равенство, право на жизнь, право на свободу, 

право собственности, право интеллектуальной собственности, право на жизнь в безо-

пасности, право на личную неприкосновенность, право на брак, право на труд, право на 

отпуск, право на отдых, право на социальное обеспечение, право жить в здоровой окру-

жающей среде, право на культуру, право на здоровье, право на образование, право на 

квартиру, право на гражданство, право использования родного языка, право на защиту 

чести и достоинства) и свободы (свобода мысли и слова, свобода совести, свобода 

информации, свобода творчества) также применимы и к женщинам. 

 

Kh.E. Verdieva 

 

The legal and social status of women in the family and society 

 

Summary 

 
In Azerbaijan, women's rights are protected in the family, society, and special attention is 

also paid to their social status. All human and civil rights enshrined in the Basic Law of our 

country (equality, the right to life, the right to freedom, the right to property, the right to 

intellectual property, the right to live in safety, the right to personal integrity, the right to 

marriage, the right to work, the right to vacation, the right to rest, the right to social security, 

the right to live in a healthy environment, the right to culture, the right to health, the right to 

education, the right to an apartment, the right to citizenship, the right to use the mother 

tongue, the right to protection of honor and dignity) and freedom (freedom of thought and 

speech, freedom of conscience, freedom of information, freedom of creativity) are also 

applicable to women. 
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Sosiallaşma uşağın psixoloji, intellektual və fərdi inkişafı ilə əlaqədar olaraq sosial təc-

rübəni mənimsəməsi, yəni zehni inkişafa təhsilə, tərbiyəyə təsir göstərən bir prosesdir. Mək-

təblinin hərtərəfli inkişafında, sosial və mənəvi dəyərlər, davranış normaları və qaydaları, 

dünyagörüşünün formalaşması mühüm rol oynayır. Sosiallaşma prosesinin məzmunu, bir tə-

rəfdən cəmiyyətin mədəniyyəti və psixologiyası, digər tərəfdən uşağın sosial təcrübəsi ilə 

müəyyən edilir. 

Şəxsiyyətin sosial keyfiyyətlərindən danışarkən onun fərdi xüsusiyyətlərini də nəzərə al-

maq lazımdır. İnsanın xarakteri və iradəsi, maraqları və tələbatları, onun əqli inkişafının gücü, 

biliyi, şüuru və özünüdərki, cəmiyyətdəki mövqeyi və dünyagörüşünün xüsusiyyətləri ön pla-

na çəkilir. Eyni zamanda onun ətraf aləmi, ictimai münasibətləri necə qavraması, başqa insan-

larla necə rəftar etməsi də nəzərə alınmalıdır. Sosiallaşma uşağın fəaliyyətindən, onun əməkdə 

iştirakından, onun görüş dairəsinin genişlənməsinə ətraf mühitin etdiyi təsirlərdən, cəmiyyət 

və dövlətin gənc nəslə göstərdiyi qayğıdan asılıdır. Uşağın sosial təcrübəsi onun sosiallaşması 

və tərbiyəsinin nəticəsidir. Sosial təcrübənin mənimsənilməsi bir-biri ilə əlaqəli formada təza-

hür edir. Sosial təcrübənin mənimsənilməsi məqsədyönlü bir proses kimi həyata keçirilir. Bu 

tərbiyə, təhsil və təlim prosesində baş verir. Uşağın sosial təcrübəsi ictimai mühit şəraitində 

formalaşır. 

Sosiallaşma bir-biri ilə əlaqəli üç prosesi əhatə edir:                                          

1) Sosial adaptasiya                                                                                

2) Fərdiləşdirmə                                                                                                      

3) Sosial-psixoloji inteqrasiya 

Sosiallaşma 

1) sosial uyğunlaşma xarici tələblərin mənimsənilməsi və öz reaksiyalarının dəyişdirilməsi 

yolu ilə ətraf mühit şərtlərinə aktiv uyğunlaşmaqdır;                          

2) fərdiləşdirmə - bir insanın özünü tanıma, özünü qəbul etmə və özünü dərk etmə şəklin-

də öz xüsusiyyətlərinə aktiv uyğunlaşması;                                                   

3) sosial-psixoloji inteqrasiya - tədricən mürəkkəbləşmə, səliqə və inteqrasiya kompo-

nentləri və funksiyaları sosial reallığın tələblərinə uyğun olaraq koordinasiyası. 

Fərdin sosiallaşmasının həyata keçirildiyi üç sahə var:                                            -                           

1. Fəaliyyət  

2. Ünsiyyət  

3. Özünüdərkin inkişafı 
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Mahiyyət etibarilə sosial tərbiyə - məqsədəyönəlmiş tərbiyəvi fəaliyyət olub, cəmiyyətdə 

insanların həyatı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məktəbyaşlı uşağın, yeniyetmənin sosiallaşmasının 

pedaqoji aspektləri təlim, tərbiyə, inkişaf və peşəyönümüdür. Peşə təlimi mərhələsində onun 

xüsusiyyətləri – mühitə uyğunlaşma; peşə hazırlığı; əmək fəaliyyəti vərdişlərinin qazanılması, 

peşə fəaliyyəti perspektivində təsdiq olunmasıdır. Bu, həyat tərzinin qurulduğu, sonrakı bütün 

sosiallaşmanın təməllərinin atıldığı illərdir. İctimai mühitin inkişaf edərək dəyişilməsi insan-

larında inkişafına səbəb olur. Bir şəxs bağçaya, məktəb həyatına qədəm qoyduqda, universite-

tə daxil olduqda, işə başladıqda və ya yeni bir yerə köçdükdə yeni davranışlar sistemi yaranıb, 

inkişaf edir. İnsan olduğu sosial mühitə uyğunlaşmalı və bunun üçün yeni vəziyyətlərə ən uy-

ğun yeni davranış növləri inkişaf etdirməlidir. Sosiallaşmaya təsir edən qurumlar bunlardır: 

Ailə və məktəbəqədər təhsil müəssisələri; məktəb, eyni zamanda orta və ali peşə təhsili 

müəssisələri; əmək kollektivləri və s aid etmək olar. Fərdin sosiallaşması cəmiyyətin - insanın 

olduğu icmaların təsiri altında baş verir. Bütün bunlar fərdin cəmiyyətə, başqalarına və özünə 

münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Onun içində "müstəqil mən" formalaşır. Daha 

çox öz istək və arzuları ilə idarə olunur. Hər bir insan, xüsusən də uşaqlıq, yeniyetməlik və 

gənclik dövründə sosiallaşma obyektidir. Sosiallaşma prosesinin məzmununu insanların rolu-

nu müvəffəqiyyətlə mənimsəməsi, güclü bir ailə yaratması, sosial və iqtisadi həyatda səriştəli 

iştirak etmək istəyi və istəməsi ilə əlaqəli cəmiyyət tərəfindən göstərilən marağı ilə sübut edi-

lir. Sosial tərbiyəni cəmiyyət, sosial institutlar mövqeyindən, insanın özünün sosial amili kimi 

nəzərdən keçirmək lazımdır. Çünki onun həyata keçirilməsində aparıcı rol dövlətə və məktəbə 

məxsusdur. Bu ictimai həyatın və dövlətin özünün təkmilləşdirilməsi vasitəsidir.                                                                                        

Sosial tərbiyədə aparıcı rol məktəbə məxsusdur. Məktəb öz üzərinə sosial tərbiyə vəzifələ-

rini götürərək təkcə təhsilli insanlar, işbacaran işçilər deyil, həm də ictimai işə qadir olan və-

təndaşlar yetişdirir. Bu zaman insan müstəqil surətdə özü üçün məqsədlər müəyyən edir, onla-

ra çatmağa səy göstərir, şəxsi üstünlük hissini dərk edir, özünün cəmiyyətdə tutduğu yerinə və 

vəziyyətinə inam yaranır. Bu, ilk növbədə, “sosial təcrübə məktəbi”nin təhsilinin sosial effek-

tivliyini ortaya qoyur. 

Şəxsiyyətin təşəkkülündə sosial pedaqoq da çox iş görə bilər. O, uşağın meyl və qabiliy-

yətlərini, istəklərini aşkar edib, ailəni və ətraf mühiti öyrənib, onun inkişafı üçün şərait yarada 

bilər. Bu zaman ən başlıcası uşaqla qarşılıqlı anlaşmadır. Sosial pedaqoq onu özünütəhsil yo-

luna istiqamətləndirir, işə, əməyə, idmana, yaradıcılığa, mədəniyyətə cəlb edə bilir. Bu zaman 

o, tərbiyənin uyğun yanaşma tərzinin forma və üsullarını axtarıb tapır. Uşağın ibtidai mək-

təbdən orta məktəbə keçidi zamanı “mən” sisteminin keyfiyyətcə dəyişilməsi baş verir: sosial 

hədəflərə yönəlmə başlayır, həmyaşıdları ilə ünsiyyət subyekti kimi özünü tanıma başlayır. 

İlkin münasibətlərin təməli erkən uşaqlıqda qoyulur və çox ciddi şəkildə uşağa ailədə necə 

davranılmasından, valideynlərindən kifayət qədər diqqət və məhəbbət almasından asılıdır. Uşa-

ğın özünə qarşı emosional münasibəti, müəyyən bir həyat vəziyyətinin güclü təcrübəsi nəticə-

sində, kəskin şəkildə dəyişə bilər. Məktəb öz məqsədini yalnız şəxsiyyətin sosiallaşmasının 

təzahüründə deyil: bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminin formalaşdırılmasında, həm də mənəvi, 

intellektual, ünsiyyətcil, öz müqəddəratını təyinetmə hazırlığının inkişafında görməlidir. Mək-

təb öz sosial-mədəni mühitini yaratmağa, uşaqların həyat tərzini zənginləşdirməyə çalışmalıdır 

Sosiallaşma - şəxsiyyətin formalaşması, cəmiyyətin tələblərini tədricən mənimsəməsi, cə-

miyyətlə münasibətlərini tənzimləyən şüurun və davranışın sosial əhəmiyyətli xüsusiyyətlə-

rini əldə etməsidir. Şəxsiyyətin sosiallaşması həyatın ilk illərindən başlayır və bir insanın sivil 

yetkinlik dövrü ilə başa çatır, baxmayaraq ki, onun qazandığı səlahiyyətlər, hüquq və vəzi-

fələr sosiallaşma prosesinin tamamilə başa çatması demək deyil: ömür boyu davam edən bir 
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prosesdir. Məhz bu mənada valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsindən, bir 

şəxs tərəfindən vətəndaşlıq borclarının yerinə yetirilməsindən, şəxsiyyətlərarası ünsiyyət qay-

dalarına riayət olunmasından bəhs edirik. Əks təqdirdə, sosiallaşma bir insanın cəmiyyət tə-

rəfindən ona diktə etdiyi davranış qaydaları və normalarına dair davamlı idrak və yaradıcı mə-

nimsəmə prosesi olardı. 

Bir insan ailədə həm şüurun, həm də davranışın təməlini qoyan ilk elementar məlumatları 

alır. Fərdin sosiallaşması üzvi olaraq bəşəriyyətin sosial təcrübəsinin ötürülməsini əhatə edir, 

buna görə ənənələrin davamlılığı, qorunması və mənimsənilməsi insanların gündəlik həyatın-

dan ayrılmazdır. Onların vasitəsilə yeni nəsillər cəmiyyətin iqtisadi, sosial, siyasi və mənəvi 

problemlərinin həllinə cəlb olunurlar. Və nəhayət, fərdin sosiallaşması bir insanın əmək, icti-

mai-siyasi və idrak fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Yalnız biliyə sahib olmaq kifayət deyil, onları 

fərdin hərəkətlərində təmsil olunan inanclara çevirmək lazımdır. Şəxsiyyətin müəyyən növlə-

rinə xas olan xarakterik xüsusiyyətləri və keyfiyyətləri formalaşdıran bilik, inam və praktik 

hərəkətlərin birləşməsidir. Beləliklə, fərdin sosiallaşması, əslində, bir şəxs tərəfindən ictimai 

həyatın bütün sahələrində mövcud olan vətəndaş münasibətlərinin mənimsənilməsinin spesi-

fik bir formasıdır. 

Fərdin sosiallaşma prosesinin həddindən artıq mürəkkəbliyi onun həyata keçirilməsi vasi-

tələrinin daim təkmilləşdirilməsini tələb edir. Bir insanın həm sosial, həm də şəxsi problemlə-

rinin həllində yeri və məsuliyyətini yeniləşdirməyə, gündəlik axtarışa, konkretləşdirməyə və 

aydınlaşdırmağa ehtiyac duyulur. Fərdin sosiallaşması bütün sosial problemlərin həllinin ayrıl-

maz hissəsidir. Həyat bütün bu dəyişikliklərin bir-biri ilə əlaqəli bir proses olduğunu, obyektiv 

dəyişikliklərin, habelə insanların şüurunda və davranışlarındakı dəyişikliklərin nəzərə alınmadı-

ğı təqdirdə sosial prosesi eyni dərəcədə inkişaf etdirə (və ya ləngidə) biləcəyini göstərir.                                                                                                                              

Və nəhayət, fərdin sosiallaşması dünya və milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi şəraitin-

də baş verir. Həm də ümumbəşəri motivlər ictimai şüur və davranış quruluşunda lider kimi ta-

nınsa da, milli xüsusiyyətlərin təsiri çox vaxt insanın görünüşünü müəyyənləşdirən həlledici 

amil olur. 

Uşağın uğurlu sosiallaşması üçün əsas şərtlərə aşağıdakılar daxildir: 

— uşaqların ruhi sağlamlığının vəziyyəti;                                                                    

— qrupda (sinifdə) emosional cəhətdən rahat bir atmosferin olması;                            

— uşağın sosiallaşma prosesi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, xüsusən də komandada 

psixoloji rahatlığı təmin etmək;                                                                

— müəllimlər və valideynlər arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi;                        

— uşaqların sağlamlığı, təhsili və inkişafı göstəricilərinin dinamikasının psixoloji və peda-

qoji monitorinqinin təşkili;                                                                                  

— əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və sosialyönlü bir cəmiyyətdə işləmək istəyi. 

Bir insan yalnız mədəniyyət səviyyəsi, sərvət və mənəvi dünyasının dərinliyi, humanizmin in-

kişaf dərəcəsi, digər insanlara mərhəmət və hörmətlə yüksəlir. İnsanların böyüməsində, forma-

laşmasının necə keçməsində ən vacib rol, insanlarla qarşılıqlı fəaliyyətində xarakterizə olunur.  

Müasir şəraitdə sosiallaşma prosesi insanların mənəvi görünüşünə, inanclarına və hərəkət-

lərinə yeni tələblər qoyur. Bu, ilk növbədə, sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi dəyişikliklərin hə-

yata keçirilməsinin yüksək savadlı, yüksək ixtisaslı və onların həyata keçirilməsində şüurlu 

şəkildə iştirak edən insanlar üçün mümkün ola bilməsi ilə bağlıdır. Yalnız planlaşdırılmış də-

yişikliklərin zəruriliyinə dərindən əmin olan bir insan tarixi müddətdə aktiv, təsirli bir qüvvə 

ola bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Uşağın hərtərəfli inkişafı ilə əlaqədar olaraq sosial təcrübəni qa-
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zanmasına, başqa sözlə desək, zehni inkişafa, təhsilə və tərbiyəyə təsir göstərən əsas proses 

sosiallaşmadır. Məktəblinin sosial və mənəvi dəyərlər, davranış normaları və qaydaları mə-

nimsəməsində, dünyagörüşünün formalaşmasında bu proses mühüm rol oynayır. Məqalə də 

bu kimi vacib məsələyə həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sosiallaşmanın ma-

hiyyəti açıqlanmaqla yanaşı, onun bir-biri ilə əlaqəli proseslərinin təsnifatı verilmiş, həyata 

keçirildiyi sahələr şərh edilmiş və uşağın uğurlu sosiallaşması üçün əsas şərtlər göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.Г. Мустафабейли 
 

Социализация школьника маленького  

возраста как педагогическое мероприятие 
 

Резюме 
 

Социализация - это главный процесс, который влияет на интеллектуальное раз-

витие, образование и воспитание каждого ребенка с целью приобретения социального 

опыта в связи с их всесторонним развитием. Этот процесс играет важную роль в фор-

мировании у школьника социальных и нравственных ценностей, норм и правил пове-

дения, формировании его мировоззрения. Помимо объяснения сущности социализации, 

в статье также классифицируются ее взаимосвязанные процессы, поясняются направ-

ления реализации и показаны основные условия успешной социализации ребенка. 
 

A.G. Mustafabayli 

 

Socialization of a young schoolchild as a pedagogical event 
 

Summary 
 

Socialization is the main process that affects the intellectual development, education and 

upbringing of every child in order to gain social experience in connection with their 

comprehensive development. This process plays an important role in the formation of the 

student's social and moral values, norms and rules of behavior, the formation of his 

worldview. In addition to explaining the essence of socialization, the article also classifies its 

interrelated processes, explains the areas of implementation and shows the main conditions 

for the successful socialization of the child. 
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Yeniyetmələr və gənclər arasında sapma davranış problemləri dünyada son dərəcə vacib-

dir. Sosial baxımdan ən çox qorunmayan və cəmiyyətin psixoloji cəhətdən həssas üzvləri olan 

yeniyetmələr arasında sosial sapma yayılması xüsusi narahatlıq doğurur. 

Psixologiya lüğəti deviant davranışı, sosial cəhətdən məqbul olan hüquqi və etik standart-

lardan kənara çıxan hərəkətlər sistemi və ya fərdi hərəkətlər olaraq təyin edir. Ümumiyyətlə, 

psixoloji elmlərdə sapma davranış adətən cəmiyyətdə qəbul edilmiş sosial və psixoloji, əxlaq 

normalarını, qaydalarını və prinsiplərini pozan hərəkətlər və ya fərdi hərəkətlər məcmuəsinə 

istinad edilir; həm fərdə, həm də bütövlükdə cəmiyyətə psixoloji, fiziki, sosial və mənəvi zi-

yan vuran və pozucunu (sapmış) təcrid, müalicə, islah və ya cəzalandırmağa aparan davranış. 

Hal-hazırda sosioloqlar gənclər arasındakı sapma davranışının digər yaş qruplarına nisbə-

tən daha çox səbəb olduğunu bir neçə səbəbdən təsbit etdilər. Bunlardan biri də inkişaf etmək-

də olan bədənin sosial yetişməməsi və fizioloji xüsusiyyətləridir. Bir çox gənc çox vaxt cə-

miyyət tərəfindən onlara tətbiq olunan tələblərə cavab vermir; gözlənilən dərəcədə müəyyən 

sosial rolları yerinə yetirməyə hazır deyillər. Öz növbəsində, cəmiyyətdən haqq qazandıqlarını 

almadıqlarını düşünürlər. 

Uşağın yaşadığı bütün böhran dövrlərindən ən çətini yeniyetməlik böhranıdır. Bu dövrdə 

uşağın bədənində, psixikasında və ətraf aləmlə münasibətlərinin xarakterində ciddi dəyişiklik-

lər olur. Deviant davranışın formaları fərqlidir. Məsələn, intihar, alkoqoldan sui-istifadə, nar-

kotikdən istifadə, müalicədən inadla imtina, alkoqollu vəziyyətdə avtomobil idarə etmək, özü-

nə işgəncə vermək, döyüşlərdə şüurlu iştirak və s. 

Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda mövcud olan fərdin psixoloji düzəlişinə dair fikirləri 

ümumiləşdirsək, aşağıdakı düzəliş tərifini əldə edəcəyik - bu, xüsusi psixoloji təsir vasitələ-

rindən istifadə edərək insan davranışını düzəltməyə yönəlmiş tədbirlər sistemidir. 

Deviant davranışın düzəldilməsi ilə əlaqədar olaraq iki yanaşma fərqlənə bilər - sosioloji 

və psixoloji. Birincisinə görə, bir insanın davranışının düzəldilməsi insanlar arasında ünsiyyət 

və əməkdaşlıq prosesində cəmiyyət tərəfindən istehsal olunan sosial norma və dəyərlərin kö-

məyi ilə həyata keçirilir. Beləliklə, cəmiyyət fərd üzərində sosial nəzarəti həyata keçirir ki, bu 

da ideal şəkildə özünüidarəetmə halına gətirilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Birləşmiş Ştatlar və Qərbi Avropa, xüsusilə İngiltərə və Almani-

ya, deviant yeniyetmələrlə sosial və islah işləri ilə bağlı kifayət qədər praktik təcrübə topla-

mışlar. Deviant gənclərlə işin ən yüksək səviyyədə, dövlət səviyyəsində, fərdin sosiallaşması 

və müasir cəmiyyətə uyğunlaşması üçün dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata keçiril-
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məsinə yönəlmiş qanun və qaydaların qəbul edilməsini təmin edir. Fərdi dövlətlər, bölgələr və 

ya torpaqlar səviyyəsində xüsusi sosial mərkəzlər ayrıca spesifik profilaktik və sosiallaşma 

texnologiyaları inkişaf etdirir. Məsələn, İngiltərənin bütün əyalətlərində yeniyetmələrə lazımi 

köməkliyi göstərən “Rəhbərlik” sosial qayğı xidməti yaradılmışdır. Bu xidmət təhsil, səhiyyə 

və sosial təminat orqanlarının, dini təşkilatların valideynlərin məcburi iştirakı ilə təşkilati və 

inteqrasiya fəaliyyətini həyata keçirir. 

Hollandiyada deviant yeniyetmələrlə sosial iş üçün bir neçə dövlət proqramı hazırlanmış-

dır. 1992-ci ildən bəri həyata keçirilən “Thuislozen Team” layihəsi, kimsəsiz uşaqlar və yeni-

yetmələrlə işləmək məqsədi daşıyır. Eyni zamanda, bu xidmətin mütəxəssisləri evsiz yeniyet-

mələri cəlb etmək üçün zorakı metodlardan istifadə etmirlər. Həyatlarını dəyişdirmək istəyən 

yeniyetmələr “Thuislozen Komandası”na təkbaşına gəlirlər. 

ABŞ-da dəstək sistemində sosial işçilərin fəaliyyətinin fərqli modelləri də mövcuddur: tər-

biyəçi (fərdi, qrup, sinif), məsləhətçi, müalicə müəllimi, uşaq qorunması koordinator və s. Bu 

sosial və təhsil yardım sahəsi, deviant uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə uyğunlaşmasına, ai-

lə və icma fəaliyyətlərinin koordinasiyasına və onlara təsirinə yönəlmiş sosial işdə ayrıca bir 

ixtisas kimi qəbul edilmişdir.  

Psixoloji yanaşma kontekstində sapma davranışının fenomenlərinin öyrənilməsi ilə yanaşı, 

düzəliş modelləri, prinsipləri, formaları və metodları inkişaf etdirilir. 

Hal-hazırda fərd üzərində inteqrasiya olunmuş təsir modelləri, o cümlədən müxtəlif sahə-

lər üzrə mütəxəssislər arasında qarşılıqlı əlaqə getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Bu, ye-

niyetmələrin sapması probleminə fərdi bir yanaşma tətbiq etməyə və hər vəziyyətdə ən yaxşı 

düzəliş metodunu inkişaf etdirməyə imkan verir. 

Uşağın hərtərəfli öyrənilməsi və mütəxəssisin sağlamlıq vəziyyəti, zehni inkişaf və onun 

uyğunlaşma səviyyəsi barədə rəyi fərdi bir müalicə proqramı yaratmağa kömək edir, əsas ad-

dımları aşağıdakılardan ibarətdir: sosial və təhsil probleminin formalaşdırılması, sapma davra-

nışın səbəbləri, diaqnostika, diaqnostik işin metod və üsullarının seçimi, düzəldici proqramın 

hazırlanması, proqramın həyata keçirilməsi, tərəqqisi və effektivliyinə nəzarət haqqında fər-

ziyyələrin irəli sürülməsi. 
Mahiyyəti deviant yeniyetmələrlə işləmək üçün qarşılıqlı əlaqəli hədəf tədbirləri həyata 

keçirmək olan sistematik yanaşmanı həyata keçirərək. Bir-biri ilə əlaqəli və tabe alt sistemlər tə-

rəfindən təmin edilən bir düzəliş modeli təqdim edir. Bunlara aşağıdakılar daxildir: a) psixoloji 

məlumatların toplanması və təhlili; b) diaqnoz; c) profilaktik tədbirlər; ç) düzəldici fəaliyyət. 

Bu model deviant yeniyetmələr ilə aparılan və yeniyetmənin şəxsiyyəti haqqında hərtərəfli 

məlumat toplanmasını və müxtəlif sapma təzahürlərinin obyektiv hərtərəfli diaqnozunu özün-

də cəmləyən düzəliş işinin ardıcıl mərhələləri baxımından da nəzərdən keçirilə bilər. Bu, mə-

sələ ilə bağlı daha çox profilaktik fəaliyyətə və ya psixo-korreksiya işinin adekvat vasitələri 

seçiminə kömək edir. 

Təcrübədə fərdin yuxarıdakı bütün sahələrinin məzmunu nəzərə alınaraq deviant yeniyet-

mələrə psixoloji təsirinin ən təsirli və adekvat formalarından biri də davranış düzəltməsidir. 

Düzəltmə üçün digər yanaşmalarla müqayisədə davranış yanaşmasının bir sıra üstünlükləri 

var. Konseptual aydınlıq və metodların nisbi sadəliyi ilə xarakterizə olunur. Bu birbaşa dav-

ranış dəyişikliklərinə yönəldilmişdir və nəzərə çarpacaq dərəcədə praktik xarakter daşıyır. 

Psixo-korreksiya proqramlarının həyata keçirilməsi bir sıra əsas prinsiplərə əsaslanır: 

1. Diaqnoz və korreksiyanın vəhdət prinsipi psixoloji yardım prosesinin bütövlüyü kimi. 

Effektiv müalicə işi yalnız ilkin hərtərəfli psixoloji müayinə əsasında qurula bilər. 

2. Normativ inkişaf prinsipi. Buradakı əsas anlayışlar “yaş norması”, “fərdi norma”dır. 
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3. Zehni fəaliyyətin sistematik inkişafı prinsipi. Bu prinsip düzəliş işində profilaktik və 

inkişaf etdirici vəzifələrin nəzərə alınmasına ehtiyac yaradır. 

4. Düzəlişin praqmatik prinsipi, ona görə düzəltmə işi, yeniyetmənin müxtəlif fəaliyyət sa-

hələrində, şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlərdə və inkişafın sosial vəziyyətində ümumi-

ləşdirilmiş yönəltmə metodlarının məqsədyönlü formalaşdırılmasına yönəldilməlidir. 

Yeniyetmələr arasında deviant davranışın qarşısının alınması bütün profilaktik tədbirlər 

sistemini bu fəaliyyətlərə cəlb etməklə və qanuni yollarla həll yollarını axtararaq yalnız qarşı-

sını ala bilməyəcək, həm də çətin bir vəziyyətin qarşısını ala bilən qoruyucu xarakterli xüsusi 

tədbirlərin (sosial, tibbi, psixoloji və pedaqoji səviyyələr) vaxtında inkişaf etdirilməsini və tət-

biq olunmasını tələb edir.  

Yetkinlik yaşına çatmayanlar xüsusi bir sosial-psixoloji kateqoriyadır. Onların təhsilləri-

nin məqsədi yeniyetmənin güclü ədalət hissi və hüquqi mədəniyyətə sahib bir vətəndaş kimi 

formalaşmasıdır. Eyni zamanda, sosial əhəmiyyətli hədəflərin üstünlük təşkil etdiyi bir dəyər-

lər sistemi formalaşdırmaq lazımdır və bu sistemin təhrif edilməsi halında onun düzəldilmə-

sində köməyə ehtiyac duyulur. Bununla birlikdə, sosial və mədəni mühitin hədəflənmiş təsiri 

olmadan hədəfə çatmaq mümkün deyil. Buna görə psixoloji və pedaqoji düzəliş metodları ilk 

növbədə yetkinlik yaşına çatmayanların ailə dolanışıqlarına, sinif və məktəb qruplarına, icti-

mai fəaliyyətlərə cəlb olunmasını tələb edən yeniyetmələrin sosiallaşmasını əhatə edir. Bu-

nunla yanaşı, şəxsiyyətin mənfi xüsusiyyətlərini yerindən çıxarmaq və quruluşunu dəyişdir-

mək, eləcə də sosial mühitin mənfi amillərinin təsirini düzəltmək lazımdır. Deviant davranışın 

qarşısının alınması yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sosial müdafiəsi ilə sıx əlaqəli şəkildə 

həyata keçirildiyini də qeyd etmək lazımdır, yəni effektiv nəticəyə çatmaq üçün yetkinlik ya-

şına çatmayanların cinayətkarlığı və asılılığının problemlərini araşdıran və müalicəni düzəl-

dən ixtisaslaşmış qurumlar olmalıdır. 

Müxtəlif ölkələrdəki yeniyetmələrin sapma davranışlarını düzəltmə metodlarının təhlilinin 

nəticələrini yekunlaşdıraraq aşağıdakıları qeyd etməliyik. ABŞ-da və Qərbi Avropada yeni-

yetmələrin deviantasiyasının sosial-pedaqoji profilaktikasının inkişafında aparıcı tendensiya-

lar aşağıdakılardır: yeniyetmələri adi sosial və mədəni mühitdən təcrid etmədən onlara qarşı 

profilaktik və reabilitasiya tədbirlərinə diqqət yetirmək; bu sahədə vətəndaş fəaliyyətinin sti-

mullaşdırılması; daha çox iştirakçı və fondun cəlb edilməsi. Rusiyada, deviant uşaqlar və ye-

niyetmələrlə praktik işdə ixtisaslaşan mütəxəssislərin hazırlanmasına vurğu edilir; təhsil və 

profilaktik fəaliyyətin psixologiyası; yeniyetmələr arasında sapma davranışının düzəldilmə-

sində və reabilitasiyasında tibbi və psixoloji yardımın rolunun tanınması. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ailəyə sosial və pedaqoji yardımın səlahiyyətli təşkilatı 

ilə deviant davranışlı uşaqların böyüməsi probleminin vacibliyi ilə əlaqədardır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların sapma davranışları ilə seçildiyi bir ailə ilə sosial və 

pedaqoji işin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və xarakterizə edilməsi məqalənin elmi ye-

niliyini təşkil edir. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, indiki mərhələdə dünyanın bir sıra ölkələ-

rində uşaqlara və onların ailələrinə sosial və pedaqoji yardımın aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərə 

malik olduğunu göstərir: 1) qeyri-dövlət strukturları; 2) bütün layihə iştirakçıları işin mahiy-

yəti barədə ətraflı məlumatlandırılır; 3) ailənin təhsil qaydası formalaşdırılır və problem iye-

rarxiyası inkişaf etdirilir; 4) ailə ilə iş uzun müddət üçün nəzərdə tutulubsa, fəaliyyət planı ən 

azı altı ayda bir dəfə, lazım gələrsə daha tez-tez nəzərdən keçirilməlidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri deviant davranışlı uşaq-

ların tərbiyəsi məsələlərində ailəyə sosial və pedaqoji yardımın yeni texnologiyaları, metod və 

üsullarının inkişafı prosesində istifadə edilə bilər. 
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С.Л. Абушова 
 

Воспитание детей с девиантным поведением 

 

Резюме 
 

Эта статья посвящена очень важной теме, такой как профилактика и коррекция 

девиантного поведения в подростковой среде. В исследовании выявляются основные 

векторы развития современной науки о девиантном поведении, выявляются основные 

причины отклонений, проводится сравнительный анализ работ по профилактике деви-

антного поведения в странах СНГ и за рубежом. В статье утверждается, что ключевым 

фактором профилактики и коррекции девиантного поведения является семья, которая 

является первичным и важнейшим институтом формирования личности, и педагоги-

ческая среда образовательных учреждений, выступающая в качестве условий для соци-

ализации. 

 

S.L. Abushova 

 

Raising children with deviant behavior 

 

Summary 

 
This article focuses on a very important topic, such as the prevention and correction of 

deviant behavior in the adolescent environment. The research reveals the main vectors for the 

development of modern science of deviant behavior, identifies the main causes of deviations, 

and conducts a comparative analysis of work on the prevention of deviant behavior in the CIS 

and abroad. This article argues that a key factor in the prevention and correction of deviant 

behavior is the family, which is the primary and most important institution of personality 

formation, and the pedagogical environment of educational institutions that act as conditions 

for socialization. 
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Disleksiyanın formalarının müqayisəli təhlili 
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Ключевые слова: дислексия, чтение, форма, трудности в обучении, слог, буква 

Key words: dyslexia, reading, form, learning difficulties, syllable, letter 
  
“Disleksiya” anlayışı fərqli müəlliflər tərəfindən fərqli yanaşmalar şəkildə irəli sürülmüş-

dür. M.E.Xvatsevin qeyd etdiyi kimi disleksiya oxu prosesinin pozulmasıdır, bu öyrənmə pro-

sesini çətinləşdirir və bu zaman öyrənmə çətinliyi olan şəxs oxu zamanı bir sıra problemlərlə 

qarşılaşır (1). 

Disleksiya iki formada təzahür edir: literal və verbal. Hərflərin qavranılması zamanı çətin-

liklərin baş verməsi literal disleksiya, oxu prosesində çətinliklərin olması isə verbal disleksiya 

zamanı müşahidə edilir. Ancaq bu yanaşma şərti hesab olunur çünki disleksiyadan əziyyət çə-

kən uşaqlarda hər iki forma özünü göstərir. 

Disleksiyanın müxtəlif müəlliflər tərəfindən bir sıra təsnifatları irəli sürülmüşdür (A.N. 

Kornev, V.K. Orfinskaya, S.Borel – Mezonni, M.Y.Xvatsev, R.Bekker, O.A.Tokareva və baş-

qaları). 

Aşağıda R.İ.Lalaevanın təsnifatı təqdim olunmuşdur. R.İ.Lalaeva disleksiyanın formaları-

nı oxu prosesinin pozulma dərəcələrinə görə ayırır: fonematik, semantik, aqramatik, mnestik, 

optik, taktil disleksiya (6). 

Fonematik disleksiya uşaqlarda fonematik sistem funksiyalarının, fonematik analizin, ün-

siyyətin inkişafsızlığı prosesinin formalaşmaması nəticəsində yaranır. Bu pozulma sözlərdə 

səs və heca strukturunun təhrif olunması (buraxmalar, əvəzolunmalar, yerdəyişmələr, əlavə-

lər) ilə əks olunur. Fonematik disleksiya zamanı hərfləri ayrı şəkildə oxunması, sözlərin səs 

tələffüz strukturunun təhrif olunması və s kimi proseslər baş verir. Uşaqlarda bəzi hallarda fo-

nemik qavrayış, analiz və sintez funksiyaları az inkişaf etmiş ola bilər. R.İ.Lalayeva fone-

matik sistemin əsas funksiyalarının formalaşmamasını nəzərə alaraq fonematik disleksiyanın 

iki formasını ayırd edir (6): 

Birinci forma, fonematik qavrayışın zəif inkişafı ilə əlaqəli bir oxu pozulmasıdır (fonem-

lərin fərqləndirilməsi), hərflərin mənimsənilməsində çətinliklərdə, eyni zamanda akustik və 

artikulyar oxşar səslərin dəyişdirilməsində özünü göstərir. İkinci forma isə fonematik analiz 

və sintezin inkişaf etməməsi ilə əlaqədar hesab edilir. 

Orfinskaya isə analiz növlərini belə müəyyənləşdirmişdi: 

— səsin mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi; 

— bir sözdə səsin yerinin təyin edilməsi (başlanğıc, ortada, sonda); 

— səslərin sayının təyin edilməsi; 

— səslərin ardıcıllığının təyin edilməsi və s. (3) 

Semantik disleksiya isə oxu prosesi zamanı oxunan sözün, cümlənin, mətnin qavranılma-

sında pozulmaların olması ilə özünü göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, disleksiyanın bu nö-

vündə texniki olaraq düzgün şəkildə oxunan zaman söz, cümlə, mətnin təhrif olunmamasına 
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baxmayaraq, anlama pozulması prosesi baş verir. Oxunan sözün “anlama” pozulmasının ol-

ması əsasən sözü hecalayaraq oxuyan zaman daha çox müşahidə olunur. Uşaqlar onlara deyi-

lən sözlərə uyğun şəkilləri göstərə bilmir, yaxşı bildikləri bir sözün mənası ilə əlaqəli bir suala 

cavab verə bilmirlər. Semantik disleksiya zamanı təkcə oxunanın dərk olunması prosesi deyil, 

həm də mətnin məzmununun qavranılmasında da bir sıra çətinliklər müşahidə olunur. Uşaqlar 

oxuduqlarını tam şəkildə deyə bilmir, verilən suallara cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Oxu 

prosesində bir sözün hecalara bölünməsi oxunanları başa düşməməyin səbəblərindən biridir. 

Oxu prosesi zamanı sözlərin hecalara ayırıb oxunması, oxunan mətnin başa düşülməməsinə 

səbəb olur. Nəticə etibarilə, fonematik və heca sintezinin pozulması zamanı uşaqlar əgər söz-

lər bir neçə hissəyə bölünübsə, onlar bu sözləri tanımır və anlamırlar. Təsəvvürlərində heca-

lara ayırdıqları sözləri sintez və onları bərpa etmək qabiliyyətinə malik deyillər. Buna görə də 

semantik disleksiyadan əziyyət çəkən hər bir uşaq hecalara ayrılmış sözlərin, cümlələrin bir-

ləşdirilməsi tapşırığının yerinə yetirməkdə çətinlik çəkirlər. Oxuma prosesində pozulması ol-

mayan uşaqlar normal olaraq bu tapşırıqları asanlıqla yerinə yetirirlər. Ayrı-ayrı hecalara bö-

lünmüş sözlər, təhrif olunmuş səslər, hecaların sintezi və s. proseslər semantik disleksiyalı 

uşaqlar üçün bir qədər mürəkkəb gələ bilər. Buna görə də semantik disleksiyadan əziyyət çə-

kən uşaqlarda sözlərin bütöv şəkildə tələffüzü zamanı bir sıra çətinliklər müşahidə olunur (5). 

Nitqin qrammatik quruluşunun, morfoloji və sintaksis ümumiləşdirmələrinin pozulması 

kimi proseslər isə aqramatik disleksiyada müşahidə olunur. Disleksiyanın bu növündə ismin 

hallarında sonluqlarının dəyişikliyi, ismin və sifətin hallarında, növlərində səhvlərin olması, 

əvəzliklərin sayının və yerinin düzgün olmaması şəkilçilərin düzgün seçilməməsi, qarışdırıl-

ması və s. hallar baş verir. Oxu prosesində adətən, ön və son şəkilçilərin dəyişdirilməsi, əvəz 

olunması qeyd olunur. Aqrammatik disleksiya daha çox oxu prosesini formalaşmasının sin-

tetik mərhələsində nitqin inkişafsızlığı olan uşaqlarda müşahidə olunur (4). 

Mnestik disleksiya nitq yaddaşının və vizual olaraq səslə hərflərin arasında əlaqənin olma-

ması kimi prosesləri özündə birləşdirir. Uşaq hərfləri yadında saxlıya bilmir, oxu zamanı on-

ları başqa hərflərlə əvəz edir və ya onları qarışdırır. Araşdırmalar zamanı təsdiq olunmuşdur 

ki, mnestik dislekisya zamanı uşaqlarda eşitmə - nitq yaddaşında bir sıra pozulmalar da olur. 

Optik disleksiya hərflərin çətinliklə qavranılması və görmə qavramasında bir sıra pozul-

maların olması ilə özünü göstərir. Adətən uşaqlar oxu prosesi zamanı qrafik cəhətdən bir-biri-

nə oxşar olan hərfləri qarışdırırlar. Optik disleksiya zamanı görmə analizinin pozulması və 

oxu zamanı hərf və sözlərin yerlərinin dəyişməsi prosesi baş verir. Bir-birinin üstündə yazıl-

mış hərfləri tanımaqda çətinliklər ortaya çıxır, uşaqlar düzgün hərfi səhvdən ayırd edə bilmir-

lər (2). 

Optik disleksiyada olduğu kimi taktil disleksiyada görmə ilə əlaqədardır. Lakin taktil dis-

leksiya tamamilə görməsini itirən kor uşaqlarda özünü göstərmiş olur. Bunun əsasında Brayl 

əlifbasının toxunma yolu ilə diferensial qavranılmasında çətinliklərin olması müşahidə olunur. 

Oxuma prosesində eyni sayda nöqtələri olan hərflərin, oxşar hərflərin qarışdırılması və s. kimi 

proseslər baş verir. Taktil disleksiyası olan kor uşaqlarda bədənin sxemi, zaman və ətraf-mü-

hit anlayışında pozulmaların olması, nitqin inkişaf ləngiməsi kimi hallar müşahidə olunur. 

Həmçinin aqrammatik disleksiyanın sintetik mərhələsində də nitqin inkişafsızlığı müşahidə 

olunur. Sözü oxuyarkən disleksiyalı kor olan uşaqlar hərfləri bir-birindən ayrı şəkildə qavra-

yır. Bu uşaqlar oxuma prosesi zamanı daha çox itirilmiş söz və ya cümləni axtararaq bu pro-

sesi ləngidirlər. Spazmatik hərəkətlər, hərfin daha dəqiq qavranılması üçün təkrar şəkildə o 

hərfə qayıtmaq və s. bütün bu proseslər oxuma çətinliyinin nəticəsi kimi qeyd olunur. Beləlik-

lə, disleksiyanın formaları öz mexanizm, simptomlarına görə bir-birindən fərqlənir. 
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Məqalənin aktuallığı. Oxu prosesinin pozulmasına təsir göstərən ən mühüm amillərdən 

biri də disleksiyadır ki, bu hal öyrənmə prosesini çətinləşdirir və bu zaman həmin şəxs oxu 

zamanı bir sıra problemlərlə üzləşir. Buna müasir dövrdə uşaqlar arasında daha çox rast gəlin-

diyindən və məqalədə də məhz belə bir vacib problemdən söhbət açıldığından onu aktual he-

sab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə disleksiyanın forma-

larının təsnifatı verilməklə dünyanın məşhur alimlərinin bu anlayışa elmi yanaşmaları da gös-

tərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və xüsusi təhsil mək-

təblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Э.Р. Аббасова 
 

Сравнительный анализ форм дислексии 
 

Резюме 
 

Нарушение процесса чтения называется термином - дислексия. Для устранения 

дислексии прежде всего надо определить её формы. Дислексия имеет разные формы. И 

эти формы по своей симптоматике и механизмами резко отличаются друг от друга. 

 

E.R. Abbasova 

 

Comparative analysis of forms of dyslexia 
 

Summary 

 
Partial violation of the reading process is denoted by the term dyslexia. In the first place to 

eliminate this violation, it is necessary to confuse the forms of dyslexia. There are different 

forms of dyslexia, and these forms differ fundamentally in their symptoms and mechanisms. 
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Dizartriyalı uşaqlar klinik və psixoloji xüsusiyyətlər baxımdan heterojen bir qrupu təmsil 

edir. Psixomotor inkişaf, fiziki böyümə və mərkəzi sinir sisteminin inkişafına paralel orqa-

nizm könüllü hərəkətlilik qazanmasıdır. Başqa sözlə, hərəkət bacarıqlarının qazanılması pre-

natal dövrdə başlayıb ömür boyu davam edən bir prosesdir. Bu müddətdə böyük və kiçik əzə-

lə hərəkətləri olmaqla iki hərəkət növü qazanılır. Bu hərəkətləri yetkinlər edə biləcək səviy-

yədədir. Uşaqlar isə bunu müəyyən müddət ərzində öyrənirlər. 

L.V. Lopatina tərəfindən aparılmış anamnestik məlumatların təhlili göstərir ki, dizartriya 

bəzi uşaqlarda erkən psixomotor inkişaf sürətinin yavaşladığını göstərir. Başqa sözlə, uşaqlar 

5-7 aylıq olana qədər başlarını yuxarı tuta bilmirlər, 8-9 aya qədər dayaqsız otura bilmirlər və 

bəzən yalnız 2 yaşında bir ilə qədər gəzə bilirlər. 

Dizartriyalı uşaqlar yeriməyə başlayan vaxt bəzi uşaqlarda müxtəlif xüsusiyyətlər qeyd 

edildi: ya itələmə fenomeni həddindən artıq uzun müddət müşahidə edildi, qaçışla növbə ilə 

“sarsıntılarla” gəzinti və ya gəzinti bacarıqlarını bilən uşaq sürünməyə üstünlük verdi və ya 

son dərəcə diqqətli idi və çox yavaş yeriyirdi, ya da sadəcə yeriyirdi. ön ayağına daha çox 

yüklədi, uzun müddət ayaq barmaqlarının uclarında gəzməyə davam etdi. 

Dizartriya olan uşaqlarda motor fəaliyyətində gecikmə olduğunu göstərən oxşar məlumat-

lar G.V. Gurovets və S.I. Maevskaya aparmışdır, ancaq  bu kompleks hərəkətlərlə əlaqəlidir. 

Bu nitq patologiyası olan yaşlı uşaqlarda motor səriştəsizliyi, yeriyərkən sürətlə yaxınlaşmaq, 

qaça bilməmək, bir və ya hər iki ayağa tullanmaq, əlində qaşıq tuta bilməmək xasdır. Bu 

uşaqların motor sferasının vəziyyətini təsvir edən Martynova E.N, hərəkətlərin yavaş, yön-

dəmsiz və fərqlənmədiklərini ifadə edərkən tam hərəkətlərin mövcudluğunu bildirir. 

Dizartriya olan uşaqlarda ümumi motor çatışmazlığı əlamətləri dəyişkən və keyfiyyətcə 

heterojendir. Bəzi uşaqlarda motor səriştəsizliyi, hərəkətsizlik, sərtlik, bütün hərəkətlərdə 

lənglik və bədənin yarısı üçün bəzən məhdud hərəkət xarakterikdir. Digərləri - motor hiperak-

tivliyi, narahatlıq, sürətli hərəkət sürəti, könüllü və istər-istəməz hərəkətlər edərkən çox sayda 

lazımsız hərəkətlərdir. Hərəkətlərin ustalığı, motor komponentlərinin pozulmuş koordinasi-

yası və harmoniyası piramidal və ekstrapiramidal sistemlərin çatışmazlığı nəticəsində hərəkət 

edə bilər. 

Psixomotor bacarıqlar yetkinlər üçün sıradan və asan hərəkətlər olmasına baxmayaraq 

uşaqların bu bacarıqları qazanmaları üçün zamana ehtiyacı var. Xüsusən dizartriyalı uşaqlarda 
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bu proses çətinliklərlə özünü göstərir. 

Ontogenezdə psixomotor bacarıqlar uşağın motor sferasının formalaşmasına kömək edir, 

yalnız nitq, hərəkətlər üçün deyil, həm də idrak, zehni fəaliyyət üçün zəmin yaradır. Psixomo-

tor və nitq inkişafı bir-biri ilə sıx əlaqəlidir və dizartriyada müəyyən dərəcədə zəifləyir. Bu di-

zartriyanın simptomlarının şiddəti kiçik (minimal) naraahatlıqlardan başlayaraq şiddətə qədər 

dəyişir.  

Ağır dizartriya olan uşaqlarda şifahi nitq və psixomotor bacarıqların pozulmasının müəy-

yənləşdirilməsi və onların düzəldilməsi problemləri bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq 

edilmişdir (L.I.Belyakova, I.I. Mamaichuk, E.M. Mastyukova, I.I. Pançenko, K.A. Semyono-

va, L. M. Shipitsyna və başqaları). Bununla birlikdə, xüsusilə nitq və psixomotor sahələrdə di-

zartriyanın minimal təzahürlərini diaqnoz qoymaq üçün metodların araşdırılması və test edil-

məsi, pozuntuların təzahürlərinin dəyişkənliyi səbəbindən aktual olaraq qalır. 

E.N. Vinarskaya ən çox görülən nitq pozuntularından olan dizartriyadan bəhs edir, müəllif 

qeyd edir ki, hazırda uşaqlarda mərkəzi sinir sisteminin motor hissəsinin çatışmazlığı daha 

çox yayılmış olduğundan uşaqların tətbiqi üçün əhəmiyyəti kəskin dərəcədə artır. 

L.V. Lopatina dizartriyanı nitq funksional sisteminin fonetik komponentindəki pozuntular-

da özünü göstərən və beyindəki ifadə olunmamış mikroorqanik pozuntunun nəticəsi olan bir 

nitq patologiyası kimi təyin edir. 

Dizartriyalı uşaqlarda səs-tələffüz tərəfinin olmaması qavrayış, diqqət, hafizə, duyğusal 

sahə həmçinin hərəkət pozuntularına da təsirini göstərmişdir. Hərəkət pozuntusu əsasən motor 

funksiyaların formalaşmasından daha sonraki mərhələlərdə özünü göstərir. Xüsusən müstəqil 

oturma bacarığının inkişafı, gəzmək, əşyaları barmaq ucları ilə tutma və manipulyasiya etmək 

bura aiddir. 

Duyğusal pozuntular həyəcan və sinir sisteminin zəifləməsi şəklində özünü göstərir. Həya-

tının ilk ilində bu uşaqlar hüzursuzdur, çox ağlayır və davamlı diqqət tələb edir. Narahat yu-

xu, iştahsızlıq, qusma zəiflik bu sıradandır. Motor hüzursuzluğu yorğunluq ilə artar, bəziləri 

histerik tipdə reaksiyaya meyillidir yəni, özlərini yerə atar, çırpar və qışqıraraq istəklərini ye-

rinə yetirərlər. Digərləri isə utancaqdır, çətinliklərdən qaçırlar, hər hansısa dəyişikliyə çətin 

uyğunlaşırlar. 

Dizartriyalı uşaqların motor bacarıqları əsasən ümumi bacarıqsızlıq, koordinasiya əksikliyi 

ilə xarakterizə olunur. Əl bacarıqlarında və hərəkətlərin düzgünlüyündə həmyaşıdlarından ge-

ri qalırlar. Nəticədə yazmada gecikmə, pis əl yazısı kimi hallar baş verir. Bu uşaqlara hafizə 

pozuntuları, aşağı zehin performansı, intellektual pozuntular xasdır. 

Dizartriyalı uşaqlarda kiçik motor bacarıqlarının inkişafı əşyalarla təcrübə əsasında ortaya 

çıxır. İnkişaf təqlid və ya müstəqil yolla reallaşır. Əl hərəkətlərinin inkişafı xüsusi idmanlar 

vasitəsilə reallaşır. Barmaq hərəkətlərinin kinetik təməlinin formalaşması praktika və xüsusi 

hərəkətlər vasitəsilə ortaya çıxır. Bura mozaika, piramida və başqa oyunlar daxildir. 

Məqalənin aktuallığı. Dizartriya olan uşaqlarda ümumi motor çatışmazlığı əlamətləri də-

yişkən və keyfiyyətcə heterojendir. Motor bacarıqları əsasən ümumi bacarıqsızlıq, koordinasi-

ya əksikliyi ilə xarakterizə olunur. Psixomotor və nitq inkişafı bir-biri ilə sıx əlaqəlidir və di-

zartriyada müəyyən dərəcədə zəifləyir. Aktuallıq da məqalənin məhz bu kimi vacib məsələyə 

həsr olunması ilə bağlıdır.. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə dizartriyalı uşaqların 

psixomotor funksiyalarının inkişaf xüsusiyyətlərinin problemli cəhətləri ilə bağlı ayrı-ayrı 

mütəxəssislərin  anamnestik məlumatların təhlili verilmiş, ağır dizartriya olan uşaqlarda şifahi 

nitq və psixomotor bacarıqların pozulmasının müəyyənləşdirilməsi və onların aradan qaldırıl-
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ması zamanı yaranan çətinliklərlə əlaqədar bir sıra bir sıra alimlərin apardığı tədqiqatların nə-

ticələri konkret faktlarla göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və xüsusi təhsil mək-

təblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Особенности развития психомоторных  

функций у детей с дизартрией 

 

Резюме 

 
Симптомы общей двигательной недостаточности у детей с дизартрией разнообраз-

ны и качественно неоднородны. Двигательные навыки в основном характеризуются об-

щей некомпетентностью, отсутствием координации. Психомоторное и речевое раз-

витие тесно связаны и в некоторой степени ослабляются при дизартрии. В статье также 

рассматриваются подобные вопросы. 
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Features of the development of psychomotor  

functions in children with dysarthria 

 

Summary 

 
The symptoms of general motor impairment in children with dysarthria are varied and 

qualitatively heterogeneous. Motor skills are mainly characterized by general incompetence, 

lack of coordination. Psychomotor and speech development are closely related and are 

somewhat weakened by dysarthria. The article also addresses such issues. 
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  Uşaqlarda nitqin inkişaf prosesi şüurun inkişafı, ətraf aləm haqqında bilik və bütövlükdə  

idrak fəaliyyəti və şəxsiyyətin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Uşaqlarda nitq fitri bir qabiliyyət deyil, 

uşağın ətrafındakı böyüklərin nitqinin təsiri altında formalaşan mürəkkəb bir prosesdir. Uşa-

ğın nitqinin düzgün inkişafı nitq təcrübəsinin həcmindən, həyatının ilk anlarından uşaqların 

təhsili və tərbiyəsindən  çox asılıdır (1). Bu baxımdan 1-3 yaş arası olan dövr  normal inkişaf 

edən uşaq idrakının ən sürətli inkişaf mərhələsi hesab olunur. Həyatın ilk üç ilində uşağın 

özünüdərk, şəxsiyyət və fəaliyyətinin əsasları tədricən formalaşır. 

Görkəmli psixoloq L.S. Vıqotskiyə görə, nitq təfəkkürün aparıcı funksiyasıdır. Yaxşı inki-

şaf etmiş nitqsiz, heç bir real əlaqə ola bilməz (2). Bu, hər şeydən əvvəl uşaqların kiçik yaşla-

rında beynin qabıq funksiyalarının inkişafında həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət dəyişikliklə-

rinin baş verməsi ilə bağlıdır.  

Kiçik yaşlarda uşağın nitqinin inkişafı eyni zamanda motor bacarıqların inkişafından da 

çox asılıdır. Baş beyində motor mərkəzlər nitq fəaliyyəti ilə bağlı olan sahələrin yaxınlığında 

yerləşir və nitq hərəkətlərinin inkişafında müstəsna rol oynayır. Artikulyasiya aparatının hərə-

kətlərin, əlin, xüsusilə də, barmaqların manipulyasiyaları zamanı baş beynin motor və nitq zo-

nalarının aktivləşməsinə səbəb olur, bunun nəticəsində. beyinə nə qədər çox impuls daxil 

olursa, uşağın nitq - motor fəaliyyəti və idraki bacarıqları bir o qədər fəal  inkişaf edir.   

Uşağın ünsiyyət bacarıqlarına yiyələnməsi üçün böyük və həmyaşları ilə birgə fəaliyyətə 

ehtiyac duyur. Məhz, üç yaşından başlayaraq, nitq və nitqi anlama bacarığı kompleks neyro-

psixoloji prosesdə, uşağın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi və böyüklərlə ünsiyyətdə təzahür 

edir. Bunun əsasında onda şəxsiyyətlərarası əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsi prosesi 

olan ünsiyyət bacarıqları formalaşır və onun bu prosesə tam daxil olmasına şərait yaranır.  

Bütün fəaliyyət növlərində ünsiyyət bacarıqlarının tətbiqi üzərində iş uşağın nitq inkişafını  

müntəzəm olaraq təmin edir. O, yeni sözlərlə tanış olur, ilk cümlə və ümumiləşdirmələri qur-

mağı öyrənir, ilk sualları yaranır, ünsiyyət üçün nitq vasitələrindən fəal şəkildə istifadə et-

məyə başlayır . 

Nəticədə, normal inkişafı olan üç yaşlı uşağın lüğət ehtiyatı ünsiyyət və böyüklərlə fəaliy-

yəti nəticəsində təxminən 3000 və daha çox söz toplanmış olur. Lakin uşaq həyatının ilk üç 

ilində nitqin inkişafı təkcə söz ehtiyatının zənginləşməsi, onun kəmiyyətcə çoxalması deyil, 

həm də toplanmış sözlərin bir-biri ilə məntiqi əlaqələnməsi nəticəsində rabitəli nitqin forma-

laşması və inkişafının baş verməsidir (3). 
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Rabitəli nitqin inkişafı uşağın müxtəlif növ fəaliyyətinin nəticəsidir. Başqa sözlə, uşaqlar-

da nitq inkişafı öz-özlüyündə deyil, təcrübə və öyrən mənin təsiri altında baş verir. O, yaşa-

dığı dünyanı hərəkətlərdə və əməllərdə, emosional aləmində və sözlərdə əks etdirir (4). 

Uşağın nitqini formalaşdıran ən vacib vasitə onun ətraf aləmlə tanışlığıdır. Erkən yaşda 

nitqin inkişafı ünsiyyətin stimullaşdırılması ilə başlayır, onda söz ehtiyatının zənginləşməsi,  

aktivləşməsi, passiv söz ehtiyatının inkişafı, daha sonra aktiv sözün inkişafına keçidi və bu-

nunla yanaşı  səs tələffüzünün formalaşması, rabitəli nitqin inkişafı baş verir.    

Qeyd etmək lazımdır ki, uşağın rabitəli nitqinin inkişafına müxtəlif amillər təsir göstə-

rir. Nitq inkişafına göstərilən təsir həm müsbət, həm də mənfi ola bilər. 

İrsiyyət, ətraf mühit faktorlarının nitqin inkişafına təsir dərəcəsi müxtəlif ola bilər. İrsi 

olan bacarıqlar, başqaları ilə ünsiyyət qurmaq üçün maraq, ünsiyyət və sosial mühitin zəngin-

liyi uşaqları ana dilinin funksiyalarını və daha çox söz öyrənməyə təhrik edir. 

Birgə fəaliyyət prosesində baş verən ictimai münasibətlər sisteminə daxil olmaq davranış 

qaydalarının mənimsənilməsinə, ünsiyyət formalarındakı dəyişikliyə kömək edir. Uşağın ya-

şıdları və böyüklərlə ünsiyyəti zamanı rabitəli nitqin inkişafında davranış xüsusiyyətləri: 

Yaşıdları ilə ünsiyyət 

Uşaqların (3 yaşa qədər) bir-biri ilə ünsiyyəti müxtəlif hərəkətlər yolu ilə baş verir. 

1. Yaşıdına "maraqlı bir obyekt" kimi yanaşmaq. Uşaq həmyaşıdını müayinə edir, paltarı-

nı, üzünü ona yaxınlaşdırır. Bu cür hərəkətlər digər uşaqlara, böyüklərə və hətta cansız əşyala-

ra münasibətdə özünü göstərir. 

2. Digər uşaqları müşahidə etmək və təqlid etmək. Bu hərəkətlər kateqoriyasına həm uşaq-

lar, həm də böyüklərlə ünsiyyət üçün tipikdir. 

3. Hərəkətlər kateqoriyası - uşaq ünsiyyətinə xasdır və bir qayda olaraq “böyük-uşaq” mü-

nasibətlərində bir o qədər də istifadə olunmur. Uşaqlar birlikdə atlanır, gülür, bir-birini təqlid 

edir, yerə yıxılır. Üstəlik, mənfi hərəkətlər də bu kateqoriyaya aiddir: uşaqlar bir-birini qorxu-

dur, dava edir, mübahisə edirlər. 

Böyüklərlə ünsiyyət 

Uşaqla digər insanlar arasında gələcək münasibətlərin formalaşmasında mühüm rolu kiçik 

yaşlarında uşaq və böyüklərin qarşılıqlı əlaqəsi oynayır. 1,5 ildən sonra bir uşaq müstəqillik 

arzusunu inkişaf etdirir, lakin yenə də yeni obyektlərə və fəaliyyətlərə yiyələnməkdə böyük 

yaşlıların köməyi olmadan edə bilmir. Bir uşağa onunla ünsiyyət baxımından az diqqət yetiri-

lirsə, nitqin inkişafında yaşıdlarından kəskin şəkildə geri qala bilər. Və əgər böyüklər körpə-

nin hər hansı bir tələbini jestlərlə ifadə etməyə çalışırlarsa, uşaq da şifahi qarşılıqlı əlaqə vər-

dişlərinə yiyələnməyə çalışmayacaqdır. Bu səbəbdən uşaqların bəzi yaş xüsusiyyətlərini bil-

məsi lazımdır. 

Uşaqlarda nitqin inkişafının əsas vəzifələri: 

— kommunikativ fəaliyyətin stimullaşdırılması, müxtəlif ünsiyyət formalarına yiyələn-

mək üçün şərait yaradılması: böyüklər və yaşıdları ilə tam emosional əlaqənin təmin edilməsi; 

— şagirdlər arasında nitq fəaliyyətinə maraq, motivasiya yaradılmasına kömək edən ən tə-

sirli metodların, üsulların, vasitələrin seçilməsi. 

Uşaqlar böyüklərin münasibətinə həssasdırlar: onun davranışında laqeydlik, saxtakarlıq 

hiss etsələr, onunla oynamayacaq, şifahi ünsiyyətə girməyəcəklər. Nitq inkişafı üzrə aparılan 

işlərdə ən mühüm yeri uşaqlarda düzgün səs tələffüzü və diksiyanın formalaşmasına istiqa-

mətlənmiş məşğələ və oyunlara vermək daha düzgündür. Məhz oyunda uşaq ünsiyyət vasitə-

lərinin mənimsənildiyi dövrdə güclü fəaliyyətə olan daxili ehtiyacı əks etdirir. Niyə bu baş ve-

rir? Çünki uşaqlar hər şeydən daha çox oynamağı sevirlər. Alimlərin oyunun boş bir əyləncə 
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deyil, balaca insan üçün çox vacib bir fəaliyyət olduğunu söyləməsi əbəs yerə deyil (5). Uşaq 

ətraf aləmin hadisələri ilə əlaqəli müxtəlif vəziyyətlərdə yaşayır, ünsiyyət bacarıqlarını öyrə-

nir. Aparılan sistemli və məqsədyönlü iş nəticəsində uşaqlarda  rabitəli nitqin inkişafı sürət-

lənir. Hər yaş dövrünə müvafiq lüğət ehtiyatı  zənginləşir. 

Məqalənin aktuallığı. Nitq və onun inkişafı sıx surətdə bilavasitə təfəkkürün inkişafı ilə 

bağlıdır. Rabitəli nitq bacarıqlarının uşağın yaşına müvafiq olmaması idrak inkişafının ləngi-

məsinə, gələcəkdə isə mənfi həyat mövqeyinin formalaşmasına səbəb olur. Ünsiyyət və məlu-

mat mübadiləsi prosesində dilin mənimsənilməsi, fonetikası, qrammatik quruluş, dialoq, lüğət 

ehtiyatının inkişafı baş verir. Normal rabitəli nitq inkişafı ona imkan verir ki, uşaq yeni anla-

yışları qavrasın, ətraf aləm haqqında təsəvvür və bilik ehtiyatlarını zənginləşdirsin. Məqalənin 

belə bir vacib problemə həsr edilməsi də onun aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçik yaşlı uşaqlarda 

rabitəli nitqin inkişaf cəhətləri göstərilməklə yanaşı, uşağın yaşıdları və böyüklərlə ünsiyyəti 

zamanı rabitəli nitqin inkişafındakı davranış xüsusiyyətləri sadalanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Особенности развития коммуникативной  

речи у детей раннего возраста 

 

Резюме 

 
Речь и ее развитие тесно связаны с развитием мышления. Неадекватные для дет-

ского возраста коммуникативные навыки приводят к заддержке когнитивного развития 

и негативному  отношению к работе и жизни. В процессе общения и обмена инфор-

мацией происходит овладение языком, фонетикой, грамматическим  сторем, диалогом, 

развитием словарного запаса. Развитие связной речи позволяет ребенку усваивать 

новые концепции, обогощать воображение и знания  окружающем мире. 
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Features of the development of communicative speech in children 

 

Summary 

 
Speech and its development are closely related to the development of thinking. Inadequate 

communication skills for a child's age lead to cognitive retardation and a negative position in 

life in the future. In the process of communication and information exchange, language 

acquisition, phonetics, grammatical structure, dialogue, development of vocabulary take 

place. The development of communicative speech allows the child to grasp new concepts, 

enrich the imagination and knowledge of the world around him. 
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Ünsiyyətin əsas elementini danışmaq, özünü ifadə etmək və rabitə təmin edir. Nitq qüsur-

ları, fərdin şəxsi və ictimai həyatına, xüsusən ünsiyyətinə mənfi təsir edə bilər. Ünsiyyət, dil 

və nitq anlayışları bəzən eyni mənada istifadə olunsa da, fərqli anlayışlardır. Ünsiyyət dil və 

nitqi özündə cəmləşdirən və bir-biri ilə kəsişən bacarıqları əhatə edən  termin kimi düşünülə 

bilər. Dil  ünsiyyəti təmin edən vasitə, danışmaq isə bu vasitəni çatdırma yoludur (2, s. 705). 

Ünsiyyətin təməl ünsürlərdən biri olan dil həm şifahi, həm də müxtəlif simvollar vasitəsi 

ilə təcrübə və fikirlərin ötürülməsi baxımından sosial varlıq olan insanın ətrafı ilə ünsiyyətdə 

mühüm yerə sahibdir. Nitqin mühüm funksiyalarından biri kommunikativ funksiyadır. Bu 

funksiya da öz növbəsində məlumat vermə və fəaliyyətə təhrik etmə vəzifələrini yerinə yetirir. 

Ümumiyyətlə götürdükdə nitqin köməyi ilə başqaları ilə ünsiyyət saxlayır, fikir mübadiləsi 

edir, ictimai təcrübəni mənimsəyir, zənginləşdiririk. Ünsiyyət funksiyasının formalaşması 

mürəkkəb çoxpilləli bir prosesdir. Uşaq başqalarının nitqini eşitmə ilə qavrayaraq öyrənir. Bu 

səbəbdən uşağın düzgün ünsiyyət qura bilməsi üçün düzgün təşkil olunmuş nitq mühiti vacib-

dir. Məktəbəqədər  yaşlı uşaqların ünsiyyət dairəsi geniş olur.  

Alimlər, uşağın ilk 3 yaş dövrünün sağlam dil inkişafı üçün əhəmiyyətli olduğunu söylə-

yirlər. Bu müddətdə uşağın nitqinin inkişafını müşahidə etmək və dil inkişafına dəstək ver-

mək faydalıdır. Bəzən böyüklər uşaqları  tələffüzcə çətin mənasını anlamadıqları sözləri və ya 

şeirləri öyrətməyə çalışırlar. Uşağın nitqini həddən artıq yükləmək, onun yaş imkanlarına uy-

ğun olmayan, vaxtından tez inkişaf etdirməyə çalışmaq olmaz. Məktəbəqədər yaş dövründə 

uşağın nitq imkanları məhdud olur. Uşaqda tələffüz sistemi kifayət qədər inkişaf etmədiyin-

dən, lüğət ehtiyatı çox az olduğundan onları yüklədikdə nitqində müəyyən patalogiyalar özü-

nü göstərəcəkdir.  

Bloodstein tərəfindən hazırlanmış “uğursuz ünsiyyət nəzəriyyəsinə” görə, uşaq danışmağa 

cəhd edərkən emosional gərginlik və nitq pozulması ilə qarşılaşarsa, bu zaman onda kəkələmə 

meydana gələr. Bu nəzəriyyəyə görə kəkələmə öyrənilmiş davranış modelidir. Uşağın danışığı 

aydın deyilsə və danışıq tərzinə görə cəzalandırılarsa bir müddət sonra bu cür davranış kəkə-

ləmə ilə nəticələnə bilər (3, s. 1-5).    

Uşaqda danışıq səslərinin düzgün tələffüzü yalnız dörd yaşından sonra, onda artikulyasiya 

aparatı formalaşıb, möhkəmləndikdən sonra başlayır. Bu dövrə qədər uşağı çətin söz və ifadə-
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ləri öyrətməyə məcbur etmək olmaz. Əks halda, nitq aparatının kifayət qədər inkişaf etməmə-

si ilə əlaqəli olaraq, həddindən artıq nitq yüklənməsi nəticəsində müxtəlif nitq patalogiyasının 

meydana çıxması halı görülür. Bunların hamısı uşağın zəif formalaşan sinir sistemini yüklə-

yir, nitq inkişafını zəiflədir və çox vaxt kəkələnmənin yaranmasına gətirib çıxarır. Uşağın bu 

keçid dövründə funksional nitq sistemi intensiv inkişafı və fərd kimi formalaşması özünü 

dərketmənin dövrünə təsadüf edir. Sonra isə loqonevrozluğa meyl azalır, növbəti 10 ildə (5-14 

yaş) kəkələmənin meydana gəlməsi təqribi dərəcəsi elə ilk yaş dövründə olduğu dərəcədə mü-

şahidə olunur. 

Kəkələmə nitqin ritminin və ya səlisliyinin, fasilələrinin və bloklarının zərər gördüyü po-

zulmadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən kəkələmə, kəkələyən şəxsin nə de-

mək istədiyini dəqiq bildiyini, lakin, təkrarlanan səslərin uzanması və kəsilməsi səbəbi ilə da-

nışıq ritmindəki pozulma kimi xarakterizə edildi. Bu tərifə görə, kəkələmə olan şəxslər nə de-

mək istədiklərini bilsələr də, səslər arasında keçid edə bilmirlər. 

Kəkələmənin təzahürlərində kəkələyən uşağın sinir sisteminin pozulmalarına, fiziki sağ-

lamlığına, ümumi motorikaya, nitq funksiyasına və psixoloji xüsusiyyətlərinin mövcudluğuna 

diqqət yetirilir. Müxtəlif hallarda kəkələyən uşaqların psixofiziki vəziyyətindəki sadalanan  

pozulmalar fərqli şəkildə özünü göstərir. Buna baxmayaraq, biri digəri ilə sıx əlaqəlidir, bir-

birini qidalandırır, bu simptomun birinin olması uşağın nitqini hədsiz dərəcədə ağırlaşdırır. 

Buna görə kəkələməni aradan qaldırarkən yalnız kəkələyənin nitqinə deyil, həm də şəxsiy-

yətinə və motor bacarıqlarına, sinir sisteminə və bütövlükdə bədənə təsir göstərmək lazımdır. 

Kəkələmə ünsiyyət zamanı tənəffüs, fonasiya (səsləndirməyə) və artikulasiyaya təsir edən 

istər-istəməz özünü göstərən  neyromotor pozulmalar nəticəsində meydana gəlir. 

Kəkələmə vaxtı tənəffüs qüsurunun 3 forması müşahidə olunur: 

— ekspirator (nəfəs verərkən tutulma) 

— inspirator (nəfəs alarkən tutulma)  

— respirator (qarışıq tutulma).  

Bu tələffüz qüsurları çox vaxt sözü qəfil deməyə çalışarkən baş verir (4, s.1).  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sinir sistemi hələ çox zəif olduğundan, böyük yükləməyə 

tab gətirməyən inkişaf mərhələsində olur. Buna görə də onu psixi və fiziki, zədələnmələrdən  

qorumaq lazımdır. Ünsiyyət bir şəxsin digər şəxsə işarələr, jestlər, video nümayişlər, danışıq 

yolu ilə və s. məlumat ötürülməsi kimi müəyyən edilə bilər. Kommunikativ funksiyanın po-

zulması dildə və nitqdə müxtəlif problemlər yarada bilər.  

Kəkələmək digər insanlarla ünsiyyət qurmağı çətinləşdirə bilər ki, buda insanın həyat key-

fiyyətinə və şəxsiyyətlərarası münasibətlərə təsir göstərir. Kommunikativ pozulma kəkələyən 

şəxsin səlis nitqinə təsir edir. Kəkələmə problemi yaşayan uşaq heç bir ifadəni səlis danışa 

bilmir. Kəkələmək səlis danışmağa mane olur və nəticədə öyrənmə prosesinə də öz təsirini 

göstərir. Kəkələmə zamanı iki fərqli kommunikativ pozulma özünü göstərir. Bunlar aşağıda-

kılardır: 

1) Dil qüsurları 

2) Nitq qüsurları 

Dil və nitq qüsurları çox vaxt korreksiya edilə bilər. Dil qüsurları və ya nitqin inkişafı za-

manı uşağın necə başa düşdüyü, necə danışdığı, ifadələrdən və sözlərdən necə istifadə etdiyi 

öyrənilir (Simms MD, 2007). 

ASHA-ya görə kəkələmə nitqin səlisliyinə təsir edən inkişaf pozulması olaraq təyin olun-

maqla yanaşı, tez-tez səs uzanması, söz və ya heca təkrarı ilə xarakterizə olunur (1, s. 4) 

Kəkələyən uşaqların sərbəst nitq səviyyəsi, onun nitq prosesinə düzgün hazırlanmasından 
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çox asılıdır. Nitqin prasadik tərəfinin pozulması nəticəsində nitqdəki rəvanlıqda pozulmuş 

olur. Rəvanlıq ünsiyyət boyunca sərbəst danışmaq bacarığıdır. Nitqi normal şəkildə inkişaf et-

miş insanda ünsiyyət prosesi uyğun ritmdə, tempdə müəyyən səy sərf etmədən səlis olur. La-

kin, bəzi şəxslərin nitqindəki səlislik pozulur. Kəkələyən uşaq danışarkən müxtəlif fiziki və 

psixi hallar keçirə bilirki, bu zaman isə onların nitqində (ünsiyyət prosesində) aşağıdakı xüsu-

siyyətlər özünü göstərir: 

— Söz və ya heca təkrarlanır , “soba” yerinə “s-s-s-s-soba” kimi 

— Səs uzanır, “sssssoba” kimi 

— Sözlər arasında fasilələr (səssiz bloklar) baş verir 

— Asanlıqla deyə bilmiyəcəyi sözün əvəzinə alternativ söz taparaq əsas sözü deməkdən 

çəkinir 

— Sözlər arasına uyğun olmayan səslər qoyur. (“iiiii”, “eeeeee” kimi) 

— Danışarkən gözlə görünən fiziki stres yaşayır 

— Ünsiyyət zamanı bəzi səsləri, hecaları və sözləri təkrarlayır 

— Bəzi sözlərin son səsləri səsləndirilmir, yarımçıq qalır 

— Hecada və söz keçidlərində böyük fasilələr yaranır, növbəti sözə keçməkdə çətinlik çə-

kir 

— Nitq bütövlüyünə uyğun olmayan əlavə sözlər və səslər əlavə edir 

— Ünsiyyət zamanı narahatlıq və həyəcan hissi yaşayır  

— Səmərəli ünsiyyət və rabitəli nitqi pozulmuş olur.       

Aparılan tədqiqatlar zamanı qeyd olunur ku, kəkələyən şəxslərin nitq axını gün ərzində 

müxtəlif emosional vəziyyətlərdə və fəaliyyətlərdə dəyişə bilər. Üz-üzə ünsiyyət qurmaq,  

qrupla danışmaq və telefonla danışmaq feiləri hamısı nitq feiləri olsa da, uşaqda yaratdığı na-

rahatlıq hissi fərqli olur və bu kəkələmənin şiddətini artıra və ya azalda bilər. Lakin kəkələyən 

uşağın tək olduqda, şeir oxuyarkən, mahnı oxuyarkən, oyun oynayarkən və ya kitab oxuyar-

kən daha səlis danışdığın görmək mümkündür. Kəkələyən uşaqları ələ salmaq, nitqində prob-

lem olduğu üçün diqqəti ona yönləndirmək onların gərginliyini daha da artırır. O, danışarkən 

bu cür vəziyyət yarandığına görə uşaq bağçada daxil olmaqla, ictimai yerlərdə olmaqdan  və  

ünsiyyət qurmaqdan çəkinir. 

Nitq inkişaf pozulması artikulyar - motorikada baş verən qıcolma nəticəsində yaranır. Bu 

müddət uşağın ağzının fiziki quruluşunun formalaşması və onun nitqdən düzgün şəkildə isti-

fadə etmə qabiliyyəti ilə əlaqədardır. Artikulyar sistemdə baş verən bu pozulma qıcolmalar 

nəticəsində yaranan və onun normal nitq sisteminə malik olmaması ilə əlaqədar olaraq nitqin 

düzgün səlis olmasına təsir edir. Ancaq kəkələmək xüsusi nitq pozulması olaraq insanın emo-

sional və sosial gərginliyinin olması nəticəsində yaranan qıcolma zamanı baş verir. Faruk, 

Qulam (2007). Eyni zamanda nitq prosesinə mane olan fizioloji və psixoloji səbəblərdə var-

dırkı, fizioloji səbəbə beyin yarımkürələr qabığının nitq mərkəzindəki paroksizimlər, qıcıq,  

kəkələmə ocağının olması daxildir. Kəkələyən uşaqlarda diafraqma döş boşluğuna doğru çox 

meyllidir və bununla əlaqədar ağciyərlərin hava tutumu az olduğu üçün bu uşaqlar nəfəsini 

tənzimləyə bilmirlər. Psixoloji səbəblərə uşağın gərgin, stressli situasiyadan aldığı travma aid-

dir. 

Geudensin bildirdiyinə görə, Braun (1937) kəkələmə və nitq strukturu üzərində araşdırma 

aparmış və kəkələməyə təsir edən linqvistik amilləri 5 növə ayırmışdır: 

1. Sözün növü. 

Sözün növü linqvistik amilini təhlil etdikdə, böyüklər tərəfindən istifadə olunan bəzi söz-

lərin uşaqlar üçün başa düşülməyən olduğunu və onlar həmin sözləri demək istəyərkən müəy-
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yən nitq patologiyanın ortaya çıxdığı qeyd edilmişdir. 
2. Sözün uzunluğu. 

Söz uzunluğu, ümumiyyətcə kəkələyən uşaqlarda uzun sözləri deyərkən kəkələmə özün 

daha çox göstərir və uzun sözlər onlar üçün daha çox çətinlik yaradır. 

3. Sözlərin cümlələrdəki yeri. 

Sözlərin cümlələrdəki yerinə əsasən, cümlələrin əvvəlində gələn sözlərə nisbətən ondan 

sonra gələn sözlərdə kəkələmə özünü daha çox göstərir. 

4. Sözdəki fonemlərin yeri,  

Sözdəki fonemlərin yerinə görə, samit fonemlə başlayan sözlər, sait fonemlə başlayan  

sözlərdən daha çətin istehsal olduğu üçün onlarda kəkələmə daha çox özün göstərir. 

Sözün heca strukturunun mürəkkəbliyi. 

5. Sözün heca strukturunun mürəkkəbliyi zamanı isə sözdə daha çox hecanın olması kəkə-

ləmə risqini daha da artırdığı müşahidə olunur. 

Daha sonrakı tədqiqatlarda, kəkələmədə cümlə uzunluqları, cümlə quruluşları və söz növ-

ləri ilə əlaqəsi araşdırılmış, sözün tezliyinin və sözün vurğusunun bu prosesə daha az təsir et-

diyi fikri irəli sürülmüşdür.  

Kəkələmə zamanı “ikincili davranışlar” da müşahidə olunur (Schwartz). Bəzən kəkələyən 

uşaqlarda ünsiyyət çətinliyi ilə əlaqəli bəzi bədən hərəkətləri, tiklər baş verə bilər. Bu hərəkət-

lər baş-üz bölgəsində, əl-qollarda, ayaqlarda meydana gələ bilər və hər uşaqda fərqli şəkildə 

hərəkətlər müşahidə edilə bilər. Bu, tiklər müxtəlif formalarda özün göstərə bilər. Mimik tik-

lər əsasən üz və üz ətrafı bölgələrdə hərəkət pozulması nəticəsində yaranır. Göz qırpma, qaş 

qaldırma, dodaq dartma, burun çəkmək mimik tiklərə aiddir. Vokal tiklər səs pozulması nəti-

cəsində özün göstərir. Boğazı təmizləyirmiş kimi səslər çıxarmaq, aa, ıı, ee, mm kimi səslər-

dən intensiv istifadə etmək vokal tiklərə daxildir. Motor tiklər isə bədən üzvlərinin qeyri-ix-

tiyarı hərəkət pozulmasıdır. Bədəni arxaya-qabağa verərək danışmaq, çiyinləri tərpətmək, əl-

ləri ovuşdurmaq, ayağını yerə döymək bu kimi hərəki pozulmalar motor tiklərə aiddir (6, 

s.15-77-86). 

Məqalənin aktuallığı. Danışmaq, özünü ifadə etmək və rabitə ünsiyyətin əsas elementlə-

rindən sayılır. Amma bu zaman insanlarda, xüsusən də uşaqlarda nitq qüsurlarına, o cümlədən 

kəkələmə hallarına da rast gəlinir. Bu problemi vaxtında öyrənərək reabilitasiya etmək defek-

toloqların qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Məqalə də məhz belə vacib məsələyə həsr 

edildiyindən onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, kəkələyən uşaqlarda tənəffüs 

qüsurunun formaları, kommunikativ pozulma cəhətləri, bu zaman yaranan fiziki və psixi hal-

lar göstərilmiş, eləcə də kəkələməyə təsir edən linqvistik amillərin təsnifatı verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və xüsusi təhsil mək-

təblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
Одна из важных функций речи коммуникативная функция. У детей дошкольного 

возраста ограничена речь. Иногда взрослые пытаются научить детей труднопроизноси-

мым словам. Из-за неразвитости у ребенка системы произношения и очень ограничен-

ного словарного запаса при перегрузке появятся определенные речевые патологии. Рас-

стройства общения влияют на способность заикающегося человека бегло говорить. В 

результате коммуникативная функция речи при заикании нарушается. 
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Communicative speech in preschool children  

features of the function 

 

Summary 

 
One of the important functions of speech is communication. Preschool children have 

limited speech. Sometimes adults try to teach children words or poems that are difficult to 

pronounce. Due to the underdevelopment of the child's pronunciation system and very limited 

vocabulary, certain speech pathologies will manifest themselves when loading them. 

Communicative impairment affects the stuttering person's fluency. As a result, the 

communicative function of speech is impaired. 
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İnsan qulağı hava təzyiqindəki kiçik dalğalanmalar şəklində səsləri qəbul edir və bu səs 

dalğalanması adlanır. Səsin intensivliyi davamlı olaraq dəyişir və bu dəyişikliklər lazımi qə-

dər kiçik ola bilər. Bu o deməkdir ki, səs – analoq hadisədir. Eyni zamanda, kompüter müstəs-

na olaraq rəqəmsal məlumatlarla, yəni sıfır və birlər ardıcıllığı ilə işləməyi bacarır. 

Kompüterin işlənməsi üçün səs yazısının uyğun olmasına görə, o rəqəmsallaşdırılır: sani-

yədə bir neçə dəfə səs intensivliyinin “ani görüntüsü”nü alırlar, buna görə rəqəmsal səs yazma 

siqnallarında bir-birini izləyən səs dalğasının ani görüntüləri olur. Bir saniyə ərzində çəkilən 

bu cür görüntülərin dəyəri seçmə dərəcəsi adlanır. 

Beləliklə, alınan siqnal intensivliyi dəyəri yuvarlaqlaşdırılır və tam ədədlə göstərilir. Bu 

sayda ikili bitlərin icazə verilən sayı qeydin bit tutumunu müəyyənləşdirir, buna görə tutum 

nə qədər yüksək olsa, səs keyfiyyəti də o qədər yüksək olar. Məsələn, "CD keyfiyyəti" anlayı-

şı xüsusi rəqəmsallaşdırma parametrlərini nəzərdə tutur: seçmə tezliyi 44100 Hz, 16 bitlik bir 

təmsil və stereo qeyd, bunu da deyək ki, rəqəmləşdirmə sol və sağ kanallarda ayrıca aparılır.  

Bu dəyərlər eşitmə orqanlarının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla seçilmişdir, onlar  səslərin 

ötürülməsini təmin edir, hansı ki, insan eşitməyə qadir olur.  

Məlumatların azalması parametri səs yazısının keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb olur. 

Müasir səs sintez lövhələri eyni zamanda 20 və ya daha çox musiqi alətinin səsini sintez et-

mək və bir çox xüsusi səs effektləri yaratmaq qabiliyyətinə malikdir: hər bir alətin səs ucalığı-

nı, səslərin titrəməsini, onların tezliyində modulyasiyasını və s. İndi səs siqnallarını maqnit 

PC mediasına fayl şəklində yazmaq və onları emal etmək mümkündür: üstün siqnallar, filtr 

səs-küy və s. 

Məişətdə işlədilən səs texnikası qurğularının, yəni televizorun, radioqəbuledicinin, maqni-

tofonun, lazer diskoxudanlarının və s. kafi, yaxşı, yüksək (Hi-Fi) və ən yüksək (Hi-End) səs-

ləndirmə keyfiyyətini təmin edən növləri var. Orta ölçülü otaqlar üçün səsləndirmənin kifayət 

edən ucalıq həddi gücü 2–4 Vt olan akustik sistem vasitəsilə yaradılır. 

İndi HiFi (High Fidelity) səsi, rəqəmsal səs kodlaşdırma üsullarından istifadə etməklə la-

zer səs diskləri, audiodisklər (və ya kompakt disk CD) ilə ayrılmaz şəkildə bağlanır. Diskin 

səthində qeyd cihazı tərəfindən yaradılan mikroskopik çöküntülər vardır (daha doğrusu, bəzi 

orijinaldan disklərin təkrarlanması texnoloji prosesi zamanı). Onlar şəffaf lak təbəqəsi ilə ör-

tülmüşlər, hansı ki, diskin səthini zədələrdən qoruyur. Yalnız bir səth işləyir, ikinci səth, lazım 

gəldikdə, zəruri hallarda markalanma üçün istifadə olunur. Səs siqnalı rəqəmsal formaya çev-
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rildikdən sonra, şərti bir analoq qeyd kimi, saxlama və surətçıxarma zamanı pozulmağa məruz 

qalmır. 

Kompüterdən istifadə zamanı, hər hansı digər məlumatlar kimi səs yazıları da fayl şəklin-

də saxlanılmalıdır. Bu gün səs yazılarını saxlamaq üçün tətbiq olunan bir çox fərqli fayl for-

matı var. Onların bəziləri artıq köhnəlmişdir və yalnız tarixi maraq doğurur, digərləri isə fəal 

formada istifadə olunur. Bununla birlikdə, hansı formatdan istifadə edilməsindən asılı olma-

yaraq, rəqəmsal formada səslə işləmək səs yazılarının böyük həcminin əsas problemi ilə əla-

qələndirilir.  

Beləliklə, məsələn, bir kompakt diskdə informasiyaları fayl şəklində qeyd edərkən təxmi-

nən bir saat səslənəcək məlumatlar yerləşdirmək olar. Yer qənaət etmək üçün fayl qablaşdırıl-

ması istifadə edilmişdir, lakin rəqəmsal səsin quruluşu, ənənəvi üsullarla sıx təsir göstərməsi-

nə mane olur, çünki 108 qənaət yerin 10-20%-dən çox olmamasına səbəb olur. Yalnız bu 

problemi həll etdikdən sonra kompyuterlərdən musiqi yazılarının emalında fəal şəkildə istifa-

də etmək mümkün oldu. 1980-ci illərin sonlarında bir qrup tədqiqatçı MPEG (Motion Picture 

Expert Group) adlanan bir metod hazırladı ki, burada keyfiyyətdə heç bir itki olmadan səs 

məlumatlarını on qat artırmaq mümkün oldu. Müvafiq format, MP3 (MPEG Layer 3) təyinatı 

aldı.  

1999-cu ildən bu format geniş vüsət almışdır. Paketlənmiş video məlumatların təqdimetmə 

formatı üçün standart çərçivəsində təklif olunan MPEG, səs məlumatlarının dönməz sıxılma 

alqoritmləri tamamilə fərqli psixoakustik bir yanaşmadan istifadə edir. Bu yanaşma mürəkkəb 

kompozit səslərdə (məsələn, bir orkestrin səsində) bəzi komponentlərin (yüksəkliyə və tezliyə 

görə) qulaq tərəfindən qəbul edilməsinə əsaslanır.  

Sıxılma, eşidilməyən komponentlərin filtrlənməsinə (süzülməsinə) və çıxarılmasına əsas-

lanır. Sıxılmış səs, video qeydinin bir audio parçası ola bilər və ya oflayn rejimdə saxlanıla bi-

lər. Bu formatdakı qablaşdırma sıxlığı və səs keyfiyyəti arasındakı nisbət praktik olaraq opti-

maldır. Səs yazılarının təqdimatı üçün MPEG formatı üç seçim ("səviyyələr") təklif edir. Bu-

rada hər bir növbəti səviyyə əvvəlki səviyyə üzərində qurulur və daha yüksək bir sıxılma nis-

bəti təmin edir. 

Sonuncu, üçüncü səviyyə ən yüksək sıxılma nisbətini verən səviyyə olub, MPEG səviyyə 

III və ya sadəcə MP3 adlanır. Bu formatdan istifadə edən fayllar yaxşı səs keyfiyyəti ilə oxşar 

qablaşdırılmamış sənədlərlə müqayisədə sərt disk yerindən 10-12 qat daha az yer tutur.  

Yüksək sıxılmış formatlar adətən saxlanıldığı və səsləndiyi səs yazısının son forması kimi 

istifadə olunur. Eyni zamanda, fayllar qablaşdırılmamış formatda saxlanılan zaman onları 

emal etmək (redaktə etmək) rahatdır. WINDOWS səs faylı formatı (WAV faylı) artıq açıl-

mamış rəqəmsal qeydlər üçün standart saxlama formatıdır. Sıxılma olan səs yazma formatla-

rından bəziləri MP3 formatından əvvəl ortaya çıxdı, onlar səs dalğasının şəklini mümkün qə-

dər dəqiq təsvir etməyə çalışdılar.  

Müasir multimedia vasitələri HiFi (High Fidelity — высокая точность/ yüksək dəqiqlik) 

tələblərinə cavab verən stereo səs keyfiyyətini təmin edir. CD-ROM-dan məlumat oxunması 

üçün fokuslanma və izləmə optik sistemi olan bir yarımkeçirici dioddan istifadə olunur. Mik-

ro yivli lak altındakı diskin sahəsi diqqət mərkəzindədir və əks olunan siqnal lazer şüalandı-

rıcı yanında yerləşən bir fotodiod tərəfindən qəbul edilir. 

Disk sabit xətti oxuma sürətini verərək dəyişkən sürətlə fırlanır. Birləşdirici işıq konusunu 

yaradan lazerdən gələn işıq nöqtəsinin diametri təqribi 1 mm-dir. İşləməyən səthdəki orta də-

rəcədə çirklənmə və hətta kiçik cızıqlar praktik olaraq səsləndirməyə təsir etmir. Üstəlik, xü-

susi bir elektron səhv düzəltmə sistemi onların məlumatlara nüfuz etməsini aradan qaldırır. 
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Fotodiod siqnalı impuls şəklində olur. Belə ki, pleyerin işləməsi üçün yalnız bir impulsun ol-

ması və ya olmaması vacibdir, yəni məntiqi 0 və ya 1.  

Optik disk böyük saxlama qabiliyyətinə, tutuma malik bir kompüterin daimi yaddaş qur-

ğusunu (ROM) yaratmaq üçün idealdır. Ancaq tarixən belə bir disk əvvəlcə şərti HiFi səsço-

xalma məqsədləri üçün rəqəmsal səs yazma mühiti olaraq düşünülmüşdür. Və yalnız 90-cı il-

lərin əvvəllərində multimedia ideyalarının praktik olaraq tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kompüter 

proqramlarını və məlumatlarını qeyd etmək üçün istifadə edilməyə başladı. Hər hansı bir mü-

hitdən (CD, DVD), sərt diskdən və ya yerli bir şəbəkədən gələn rəqəmsal səs axını kompüterə 

daxil olur. Daha doğrusu, ana lövhəyə (anakarta) quraşdırılmış mərkəzi prosessora, operativ 

yaddaşa, çipsetlərə, nəzarət cihazlara və s. daxil olur. Səs alt sisteminin və proqram təminatı-

nın kompüterin əsas hissəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsi səbəbindən səs (audio) axını səs alt sistemin-

də olduğu kimi işlənir və ya qidalanır, burada analoq formaya çevrilir və aktiv dinamiklərə, 

qulaqlıqlara və ya digər qurğulara verilir. 

Məqalənin aktuallığı. İnsan qulağının dalğalanmalar şəklində qəbul etdiyi səsin intensiv-

liyi davamlı olaraq dəyişir və bu dəyişikliklər lazımi qədər kiçik ola bilər. Həmçinin kompüter 

müstəsna olaraq rəqəmsal məlumatlarla, yəni sıfır və birlər ardıcıllığı ilə işləməyi bacarır. Bu 

zaman alınan siqnal intensivliyi dəyəri yuvarlaqlaşdırılır və tam ədədlə göstərilir. Müasir dün-

yamızda İKT-nın geniş tətbiq edildiyini nəzərə alsaq, məqalənin aktuallığını yəqinləşdirmiş 

olarıq. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə rəqəmsal səs yazısı, səs yazısını saxlamaq üçün tətbiq 

olunan səs yazma formatları, MPEG formatı, səsin əks olunması və s. haqqında məlumat ve-

rilməsi onun elmi yeniliyinə sübutdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.Р. Гасанова 

 

Акустическая среда мультимедиа 

 

Резюме 

 
Интенсивность звука, воспринимаемого человеческим ухом в виде ряби, постоянно 

меняется, и эти изменения могут быть сколь угодно малыми. Также компьютер умеет 

работать исключительно с цифровыми данными, то есть с последовательностью нулей 

и единиц. В этом случае значение интенсивности принятого сигнала округляется и 

отображается как целое число. 

В нашем современном мире, когда ИКТ широко используются, очень важно решить 

эту проблему. В статье рассказывается о цифровая запись звука, форматы звука записи, 

используемые для сохранения аудиозаписей, формат MPEG, воспроизведение звука и др. 

 

A.R. Hasanova 

 

Acoustıc envıronment of multımedıa 

 

Summary 

 
The intensity of sound received by the human ear in the form of ripples is constantly 

changing, and these changes can be as small as necessary. Also, the computer is able to work 

exclusively with digital data, i.e. the sequence of zeros and ones. In this case, the value of the 

received signal intensity is rounded and displayed as an integer. 

In our modern world, at a time when ICT is widely used, it is very important to address 

this issue. The article covers digital audio recording, audio recording formats used to store 

audio recording, MPEG format, sound reflection, etc. Detailed information is given about. 
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Açar sözlər: standart kitabxana metodları, istifadəçi tərəfindən təyin olunmuş metodlar, 

metod, public, static, return, parametr, void 
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тод, public, static, return, параметр, void 

Key words: standart library methods, user-defined methods, method, public, static, return, 

parametr, void 

  

Java proqramlaşdırma dilində Metod anlayışının ali məktəb tələbələrinə tədrisi metodikası 

zamanı, ilkin olaraq tələbələrə bütün proqramlaşdırma dilində istifadə olunan metod anlayışı 

haqqında məlumat verilir. Metodun proqramlaşdırma dilində hansı üstün xüsusiyyətlərə malik 

olduğu və proqramda metod istifadə etməyin hansı üstünlükləri olduğu vurğulanır. Sonra isə 

Java dilində metod anlayışına baxılır və bəzi suallar qoyulur. Metodun növləri hansılardır? 

Metodlar necə yaradılır? Metodun hansı tipləri vardır? və s. İndi isə Java proqramlaşdırma di-

lində metoddan istifadəni və metodun üstün xüsusiyyətlərini araşdıraq. 

Riyaziyyatda funksiyalar haqqında öyrənmiş ola bilərik. Eynilə, kompüter proqramlaşdır-

masında bir funksiya müəyyən bir işi yerinə yetirən bir kod blokudur. Obyektyönlü proqram-

laşdırmada metod funksiya üçün istifadə olunan jargondur. Metodlar bir sinfə bağlıdır və bir 

sinfin davranışını təyin edirlər. Bir metodun istifadəçi tərəfindən təyin olunmasına və ya stan-

dart kitabxanada mövcud olmasına görə, Java-da iki növ metod mövcuddur: 

• Standart Kitabxana Metodları 

• İstifadəçi Tərəfindən Təyin Olunmuş Metodlar 

Standart kitabxana metodları Java-da istifadəyə hazır olan daxili metodlardır. Bu standart 

kitabxanalar JVM və JRE ilə bir Java arxivi (* .jar) sənədində Java Class Library (JCL) ilə 

birlikdə verilir.Misal üçün, 

• print() - java.io.PrintSteam metodudur. Print("...") metodu sətri dırnaq işarələrinin 

içərisinə yazdırır. 

• sqrt() -  Math sinfinin metodudur. Bir ədədin kvadrat kökünü qaytarır: 

Bəzi tapşırıqları yerinə yetirmək üçün öz seçimlərimizi də edə bilərik. Bu cür metodlara 

istifadəçi tərəfindən təyin olunan metodlar deyilir. Java-da bir metod yarada bilərik: 

public static void myMethod() { 

 System.out.println ("Metoda müraciət edildi"); 

} 

Budur, myMethod() adlı bir metod yaratdıq. Biz istifadə ki, görə bilərsiniz public, static və 

void üsul adı əvvəl. 
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• public - giriş müəyyənləşdiricisidir. Yəni metodu hər yerdən əldə etmək olar. 

•  static - Metodu heç bir obyekt olmadan əldə etmək deməkdir.  

• void - Metodun heç bir dəyəri verməməsi deməkdir.  

 Bu metod yaratmağımıza dair sadə bir nümunədir. Bununla birlikdə, Java-da bir metod tə-

rifinin tam sintaksisidir: 

modifier static returnType nameOfMethod (parameters) { 

    // metodun gövdəsi 

} 

         Burada, 

• modifier (private, public, protected ya da default) - Metodun ümumi, özəl və s. olub-

olmadığını giriş növlərini müəyyənləşdirir. 

• static – Bu açar sözdən istifadə etsək , metoda müraciət obyekt yaratmadan əldə edilə 

bilər. Məsələn,  sqrt() standart Math sinfinin metodu statikdir. Beləliklə, Math.sqrt() bir Math 

sinif nümunəsi yaratmadan birbaşa müraciət edə bilərik . 

• returnType - Metodun hansı dəyər növünü qaytardığını təyin edir, məsələn, metodun int 

geri dönüş növü varsa , tam ədədi qaytarır. Bir metod əsas məlumat növlərini (int, float, doub-

le, və s.), əsas obyektləri (String, Map, List, və s.) və ya digər quraşdırılmış və istifadəçi tərə-

findən müəyyən edilmiş obyektləri qaytara bilər. Metod bir dəyər qaytarmırsa, onun qaytarma 

növü void olaraq yazılır. 

• nameofmethod – Proqramdakı xüsusi metoda istinad etmək üçün istifadə olunan bir 

identifikatordur. Bir metoda istənilən ad verə bilərik. Bununla birlikdə, yerinə yetirdiyi vəzi-

fələrdən sonra ad vermək daha şərti bir şeydir.  Məsələn, calculateArea(), display(), və s. 

• parametrlər (arqumentlər) – Bunlar metoda ötürülən dəyərlərdir. İstənilən sayda aqu-

menti bir metoda yaza bilərik. 

• metod gövdəsi - Bəzi tapşırıqları yerinə yetirmək üçün istifadə olunan proqramlaşdırma 

ifadələrini əhatə edir. Metod gövdəsi fiqurlu mötərizə içərisinə daxil edilir { }. 

Artıq metodları necə təyin edəcəyimizi bildiyimiz üçün onlardan istifadə etməyi öyrənmə-

liyik. Bunun üçün metodu çağırmalıyıq. Bu ifadə myMethod(); əvvəllər elan edilmiş meto-

du çağırır. 

Nümunə: Java Metodu - Gəlin bir Java proqramında metodlardan necə istifadəsinə baxaq. 

class Main { 

   public static void main(String[] args) { 

        System.out.println("Bir metodla qarşılaşmaq üzrədir."); 

        // metodu cagirmaq 

        myMethod(); 

        System.out.println("Metod uğurla icra edildi!"); 

    } 

    // metodun təyini 

    private static void myMethod(){ 

        System.out.println("myMethod() icərisindən cap!"); 

    } 

} 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Math.html
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Yuxarıdakı proqramda myMethod() adlı bir metodumuz var. Metod heç bir arqument qə-

bul etmir. Ayrıca, metodun qaytarma növü void’dir (yəni ki, heç bir dəyər qaytarmır). Bu me-

tod static metoddur. Beləliklə, metodu sinifin bir obyekti yaratmadan adlandırdıq. Başqa bir 

misala baxaq, 

class Main { 

public static void main(String[] args) { 

// Output sinfinin obyektini yaratmaq 

Output obj = new Output(); 

System.out.println("Bir metodla qarşılaşmaq üzrədir."); 

// Output sinifinin myMethod() metodunun çağırılması 

obj.myMethod(); 

System.out.println("Metod uğurla icra edildi!"); 

    } 

} 

class Output { 

    // public: bu metod sinif xaricindən çağırıla bilər 

    public void myMethod() { 

        System.out.println("myMethod() icərisindən cap."); 

    } 

} 

Yuxarıdakı nümunədə myMethod() adlanan bir metod yaratdıq. Metod Output adlı bir sinif 

daxilindədir. Metod static olmadığı üçün Output sinfinin obj obyekti yaradılır və metod ça-

ğırılır. 

Nəticə. Java proqramlaşdırma dilində metodlardan istifadə etməyin üstünlükləri aşağıdakı-

lardır. 1.Əsas üstünlük kodun təkrar istifadəsinin qarşısının alınmasıdır. Bir metodu bir 

dəfə yaza bilərik və bir neçə dəfə istifadə edə bilərik. Hər dəfə bütün kodu yenidən yazmaq 

məcburiyyətində deyilik. Bunu "bir dəfə yaz, bir neçə dəfə yenidən istifadə et" kimi dü-

şün. Yuxarıdakı proqramda iki ədədin hasilini hesablamaq üçün multiplyInteger() adlı metod 

yaratdıq. Burada eyni metoddan digər başqa yerdə istifadə edə bilərik. Yəni bu kodu yenidən 

yazmağa ehtiyac yoxdur. Beləliklə, eyni metodu təkrar-təkrar istifadə edirik. 2.Metodlar kodu 

daha oxunaqlı və daha asan həll edir.  Məsələn, getIntegerSum() metod o qədər oxunaqlıdır 

ki, bu metodun ədədlərin cəmini hesablayan bir metod olduğu aydındır. 

Məqalənin aktuallığı. Bütün proqramlaşdırma dillərində olduğu kimi Java dilində də me-

todlar Java proqramlarının əsas hissələridir. Metodlar siniflər daxilindəki kiçik proqram par-

çalarıdır. Əksər metodlarda dəyişən parametrlər metodlar və siniflər arasında ünsiyyət qurma-

ğa imkan verir. Bundan əlavə, hər bir metodun öz dəyişənləri var. Metod quruluşunun əsas sə-

bəbi proqramları modullu etməkdir. Eyni proqram parçasının təkrarlanmasının qarşısını alma-

ğa kömək edir. Metodlar kodu daha yiğcam və oxunaqlı etdiyi üçün müasir proqramlaşdırma 

dillərinin hər birində istifadə olunur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi Java dilində metodların, onlardan istifa-

dənin üstün cəhətlərinin ali məktəb tələbələrinə tədrisi metodikası təsnif etməklə, eyni zaman-

da metodların geniş xüsusiyyətləri haqqında təhlil aparılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Metodlardan istifadə bizə kod qarışıqlığından 

qurtarmaq, az kod yazmağa və daha az zaman sərf etməyə imkan verir. Bu məqalədən orta 

ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə  və magistrantlar istifadə edə bilər. 
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Hazırda qeyri-səlis çохluqlаrdаn istifadə etməklə müxtəlif problemlərin həlli üçün kifayət 

sayda proqram sistemləri məlumdur. Bu sistemlərin ətraflı təsviri, həmçinin müəyyən məsələ-

lərin həlli üçün istifadə üsulları müxtəlif mənbələrdə təsvir edilmişdir. Bu sistemlərin əsas xü-

susiyyətlərini nəzərdən kеçirək. 

1. Matlab paketində qeyri-səlis idаrəеtmə və modelləşdirmə vasitələri. MathWoks şirkəti-

nin (ABŞ) MATLAB paketi (MATrix Laboratoriyası) ədədi hesablamaları, kompüter model-

ləşdirməsini və hesablama təcrübələrini aparmaq üçün inteqrasiya olunmuş bir mühiti əks et-

dirir və avtomatik idarəetmə sistemlərinin təhlili və sintezində istifadə olunan çox sayda hazır 

funksiyaları özündə cəmləşdirir [1, s. 2]. Paketdə avtomatik idarəetmə sistemlərinin dizaynı, 

təhlili və modelləşdirilməsi üçün istifadə edilə bilən alqoritm yığımları mövcuddur. 

Matlab paketində qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi metodlarından istifadə etməklə məsələ-

lərin həlli üçün Fuzzy Logic Toolbox qeyri-səlis məntiq paketi nəzərdə tutulmuşdur. 

Paketin əsas xüsusiyyətləri bunlardır: 1) qeyri-səlis çıxış  sistemlərinin qurulması (ekspert 

sistemləri, tənzimləyicilər, asılılıq approksimatorları); 2) adaptiv qeyri-səlis sistemlərin qurul-

ması (hibrid neyron şəbəkələri); 3) Simulink mühitində interaktiv dinamik modelləşdirmə. 

Paket: 1) qrafiki intefeys rejimində; 2) əmr satri rejimində; 3) Simulink paketinin blokla-

rından və nümunələrindən istifadə etməklə işləməyi təmin edir. 

Qeyri-səlis idarəetmə FIS (Fuzzy Inference System) çıxış redaktorunun köməyilə model-

ləşdirilir ki, buraya daxildir: qeyri-səlis çıxış sistemi redaktoru (FIS-Editor), mənsubiyyət 

funksiyası redaktoru (The 

Member Ship Function Editor), 

qaydalar redaktoru (The Rule 

Editor), qeyri-səlis çıxışların 

qaydalarına və sxemlərinə ba-

xış altsistemləri (The Rule 

Viewer), alınmış səthlərə baxış 

(The Surface Viewer) altsis-

temləri.  

FIS-redaktoru sistemlə yük-

 
Şəkil 1. Matlab paketinin strukturu. 
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sək səviyyəli əlaqəni təmin edir, giriş və çıxış dəyişənlərinin sayında heç bir məhdudiyyəti 

yoxdur, onların sayı yalnız kompüterin mümkün yaddaş tutumu ilə məhdudlaşır. 

Mənsubiyyət funksiyaları redaktoru hər bir dəyişən üçün mənsubiyyət funksiyalarının nö-

vünü vermək üçün, qaydalar redaktoru isə modelləşdirilən sistemin təsviri zamanı şərti mən-

tiqi nəticənin qaydaları mətnini redaktə etmək üçün istifadə olunur. 

Qaydalara və səthlərə baxış funksiyalarından vizual nəzarət üçün istifadə olunur. Qay-

dalara baxış qeyri-səlis nəticənin son mərhələdə sxemini əks etdirir və diaqnostik vasitə kimi 

istifadə olunur. Onun köməyilə, məsələn, hansı qaydaların aktiv olduğunu görmək və ya ayrı-

ayrılıqda mənsubiyyət funksiyasının formasının nəticəyə təsirini qiymətləndirmək olar. 

Səthlərə baxış funksiyası bir çıxışın bir və ya iki girişdən asılılığının ekranda görünməsini, 

həmçinin sistem üçün çıxış səthinin şəkilinin generasiyasını və qurulmasını təmin edir. 

Bütün FIS komponentləri modelləşdirmə prosesində verilənlərlə əlaqə qura və mübadilə 

apara bilər. Matlab paketində altı növ mənsubiyyət funksiyasından istifadə edilə bilər: 1) üç-

bucaqlı (trimf); 2) trapesiyavari (tramfal); 3) Qauss əyrisi şəklində (gaussmf) və ya iki Qauss 

əyrisindən ibarət (gauss2mf) mənsubiyyət funksiyaları; 4) zəngvari (bellmf); 5) qeyri-simmet-

rik mənsubiyyət funksiyalarını əks etdirmək üçün nəzərdə tutulan siqma-funksiyalar: sigmf - 

açıq mənsubiyyət funksiyası, dsigmf - iki siqma-funksiyanın fərqindən ibarət qapalı mənsu-

biyyət funksiyası, psigmf - iki siqma-funksiyanın hasilindən ibarət qapalı mənsubiyyət funk-

siyası; 6) polinomial əyrilər əsasında yaradılan üç mənsubiyyət funksiyası - əyrilər: zmf – sol-

dan açıq qeyri-simmetrik mənsubiyyət funksiyası, smf – sağdan açıq qeyri-simmetrik mənsu-

biyyət funksiyası, pmf - qapalı mənsubiyyət funksiyası. 

Bundan əlavə, Matlab paketi istifadəçiyə özünün mənsubiyyət funksiyalarını tərtib etməyə 

imkan verir (3, 4). 

Qeyri-səlis modelləşdirmə sistemi iki əsas operatoru dəstəkləyir: "AND" və "OR". İmpli-

kasiya iki formada təqdim olunan "AND" operatoru vasitəsilə realizə olunur: min və hasil 

(prod). "OR" isə max və ehtimallı “OR” adlandırılan və cəbri cəm kimi tanınan probor-ope-

ratoru vasitəsilə realizə olunur və abbaba −+=),(probor  tənliyi ilə hesablanır.  

Bu əməliyyatlardan əlavə Fuzzy Logic Toolbox qeyri-səlis məntiqi paketdə konsentrasiya 

və yayınma əməliyyatlarıdır. Qeyri-səlis məntiq paketi qeyri-səlis münasibətlər üzərində bü-

tün məlum əməliyyatları dəstəkləyir. 

Qeyri-səlis nəticələrin realizəsi üçün Mamdani və Suqeno alqoritmlərindən istifadə olu-

nur. Matlab paketi qeyri-səlis çoxluqlarla işləmək üçün alqoritmlər proqramlaşdırmağa imkan 

verən və standart konfiqurasiya ilə nəzərdə tutulmayan daxili proqramlaşdırma dilinə malik-

dir. 

2. FuzzyTECH qeyri-səlis simulyasiya paketi. FuzzyTECH qeyri-səlis mоdеlləşdirmə pa-

keti INFORM GmbH (Inform Proqram Korporasiyası, Almaniya) tərəfindən hazırlanmış və 

daim yenilənən bir proqram оlmаqlа qeyri-səlis modelləşdirmə məsələlərini həll etmək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Matlab-dan fərqli olaraq fuzzyTECH proqramı qrafik rejimdə müxtəlif 

qeyri-səlis modelləri işləməyə və tədqiq еtməyə, habelə proqramlaşdırma dillərindən birində 

onları sonradan proqramlаşdırılаn mikrokontrollеrlərdə rеаlizаsiyа imkanı оlаn proqram ko-

duna çevirməyə imkan verən xüsusi vasitə kimi xidmət edir. 

FuzzyTECH proqramı uzaq obyektlərin qeyri-səlis idarə olunması zamanı bir server və ya 

müştəri kimi istifadə olunur. FuzzyTECH proqramının vacib xüsusiyyəti RTF formatında il-

lüstrasiyalarla mətn şəklində hazırlanmış qeyri-səlis modellər üçün sənədləri avtomatik olaraq 

generasiya etməsidir. 

FuzzyTECH-in quraşdırılması üçün sistem tələbləri müasir kompüterlər tərəfindən tama-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 243 

milə təmin edilir. 

FuzzyTECH və Matlab eyni qeyri-səlis modelləşdirmə prinsiplərindən istifadə etsələr də, 

fuzzyTECH proqramında FLS qeyri-səlis çıxış sistemlərinin realizəsi ilə Fuzzy Logic Tool-

box paketində FİS sistemlərinin realizəsi arasında pionsipial fərqlər var. Onlardan əsasları 

aşağıda göstərilmişdir. 

1. FuzzyTECH-də qeyri-səlis çıxış sisteminin layihəsi qeyri-səlis məhsulların bir neçə 

qayda blokuna (RuleBlocks) malik ola bilər ki, bunların da hər birinə məxsus giriş və çıxış 

linqvistik dəyişikləri daxildir. Bu vəziyyətdə ayrı-ayrı qaydalar bloku ardıcıl və ya paralel ola-

raq bir-birilə birləşir. 

2. Giriş (İnput) və çıxış (Output) linqvistik dəyişənlərdən əlavə fuzzyTECH layihələrində 

qayda blokları ardıcıl birləşdikdə meydana gələn aralıq (Intermediates) linqvistik dəyişənlər 

də ola bilər, yəni bir qayda blokunun çıxışı digərinin girişi ilə birləşir. 

3. FuzzyTECH proqramında layihələrin inkişafı, redaktə edilməsi, işlənməsi və təhlili 

üçün bütün əməliyyatlar qrafik interaktiv rejimdə aparılır, bu zaman layihələrin prototiplərini 

və ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərini yaratmaq üçün müxtəlif masterlərdən (Wizard) 

istifadə edilə bilər. 

4. Hazırlanmış və yoxlanılmış layihəyə əsasən fuzzyTECH proqramı proqramlaşdırma dil-

lərinin (C, Java, MS Visual C ++, MS Visual Basic, MS VBA, COBOL, Assembler, 

MATLAB sistemi m-fayl dili) birində qeyri-səlis çıxış sisteminin realizə kodunu generasiya 

edə bilər. Gələcəkdə bu şəkildə əldə edilən kod lisyinqlərindən müəyyən bir hesablama plat-

forması üçün və fuzzyTECH proqramından asılı olmayaraq müstəqil şəkildə qeyri-səlis mik-

rokontrollerlərin tətbiqində istifadə oluna bilər. 

5. FuzzyTECH proqramında onun mühitində realizə edilən qeyri-səlis çıxış sistemlərinin 

layihələrinin ölçüsünə qoyulan məhdudiyyətləri açıq şəkildə göstərmək lazımdır. Məsələn, 

fuzzyTECH 5.5 Professional versiyası işlənilən layihələrin ayrı-ayrı komponentlərinə aşağı-

dakı kəmiyyət məhdudiyyətləri qoyur: 

— layihənin liqvistik dəyişənlərinin ümumi sayı 255-dən çox olmamalıdır, onlardan 255-i 

giriş, 32-si isə çıxış dəyişənləridir; 

— linqvistik dəyişənlərin hər birində qeyri-səlis termlərin sayı 32-dən çox və ya adi (Ca-

tegorial), yəni qeyri-səlis olmayan qiymətlərə malik termlərin sayı isə 255-dən çox ola bil-

məz. Bundan əlavə, bütün dəyişənlər üçün şərtlərin ümumi sayı 65 535-dən çox olmamalıdır; 

— layihənin qeyri-səlis məhsullarının qayda bloklarının ümumi sayı 32-dən çox olmama-

lıdır. Bu halda hər bir qayda blokunda 11-dən çox giriş və 11-dən çox çıxış linqvistik dəyişəni 

ola bilməz. 

FuzzyTECH dinamik məlumat mübadiləsi proqram texnologiyasının tətbiqi (Dynamic 

Data Exchange və ya DDE qısa) inkişaf etmiş qeyri-səlis modelləri MS Access, MS Excel, 

MATLAB kimi digər proqram və alətlərlə bölüşməyə imkan verir. Bu vəziyyətdə, fuzzy-

TECH proqramı həm server, həm də bir müştəri kimi fəaliyyət göstərə bilər ki, bu da inkişaf 

etmiş qeyri-səlis modellərin mümkün tətbiq dairəsini xeyli genişləndirir. 

FuzzyTECH mühitindəki bütün layihələr ftl genişlənməsinə malik ayrı-ayrı FTL (Fuzzy 

Technology Language) formatlı layihə sənədlərində qeyd olunur. Onlar hər hansı bir ASCII 

redaktoru ilə (məsələn, təqdim etmək MS Notebook) baxıla və redaktə edilə bilən adi mətn 

sənədləridir. FTL formatı xüsusi olaraq IntelCorp və Inform Software Corp. Şirkətləri tərə-

findən 1991-ci ildə qeyri-səlis çıxış sistemlərini strukturlaşdırılmış mətn şəklində göstərmək 

üçün hazırlanmışdı. 

6. FuzzyTECH qeyri-səlis layihələrdə linqvistik dəyişənlər termlərinin mənsubiyyət funk-
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siyalarının müxtəlif növləri və formalarından istifadə edilə bilər. İstifadəçi aşağıdakı növlər-

dən birini seçə bilər: 

— mənsubiyyət funksiyasının standart variantı (Standard MBF), bəzən “dörd nöqtəli” se-

çim adlanır, belə ki, müvafiq mənsubiyyət funksiyasını təyin etmək üçün dörd xarakterik nöq-

tənin və ya parametrin istifadəsinə əsaslanır; 

— mənsubiyyət funksiyasının ixtiyari bir versiyası (ixtiyari MBF), müvafiq mənsubiyyət 

funksiyasını müəyyənləşdirmək və ya təqdir etmək üçün parametrlərin 16 xarakterik nöqtə-

sindən istifadə edilir; 

— mənsubiyyət funksiyasının invers variantı (İnverse MBFs), bu funksiya layihədəki 

mövcud termlərin (inverse terms) inkar edilməsi ilə qeyri-səlis məhsulların qaydalarını müəy-

yənləşdirmək üçün faydalı ola bir. 

FuzzyTECH paketinin və onun metodlarının ətraflı təsviri mövcud ədəbiyyatlarda ətraflı 

şərh olunur. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda qeyri-səlis çохluqlаrdаn istifadə etməklə müxtəlif prob-

lemlərin həlli üçün kifayət sayda proqram sistemləri mövcuddur ki, onların arasında da Mat-

lab proqram paketi xüsusi yer tutur. Bu baxımdan məqalədə Matlab proqram paketində qeyri-

səlis idаrəеtmə və modelləşdirmə vasitələrinin araşdırılması  nəzərdə tutulmuşdur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Matlab paketində qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi metodların-

dan istifadə etməklə məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuş Fuzzy Logic Toolbox qeyri-səlis 

məntiq paketi ətraflı analiz edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə 

qərarların qəbul edilməsi məsələlərinin moelləşdirilməsi və həlli zamanı Matlab proqram pa-

ketinin tətbiqində istifadə oluna bilər.  
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В настоящее время существует большое количество программных систем для ре-

шения различных задач с использованием нечетких множеств, среди которых особое 

место занимает программный пакет Matlab. В связи с этим в статье проанализирован 
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пакет нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox, разработанный для решения задач с ис-

пользованием методов теории нечетких множеств в пакете Matlab. 
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Summary 

 
Currently, there are a large number of software systems for solving various problems 

using fuzzy sets, among which the Matlab software package occupies a special place. In this 

regard, the article analyzes the fuzzy logic package Fuzzy Logic Toolbox, developed for 

solving problems using the methods of the theory of fuzzy sets in the Matlab package. 
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В содержание среднего образования внесены существенные изменения. В образова-

тельный стандарт и школьную программу по математике включены элементы теории 

вероятностей и статистики. На наш взгляд, значения этого события выходит далеко за 

рамки простого совершенствования школьной программы по математике. Оно требует 

общего обсуждения преподавания этих разделов в школе. 

Заметим, что до сих пор в школьном курсе математики и других естественных наук 

господствовала только одна идея – о существовании жестких связей между явлениями 

и событиями. Эти связи представлены в виде формул, выражающих законы физики и 

химии; даже в курсе истории нет места случайности. Такое представление природы и 

мира, в котором не упоминается о роли случайного, на наш взгляд, односторонне как 

идейно, так и технически. Оно не согласуется с современным мировоззрением, ос-

ложняет ориентацию в изменчивом информационном мире, не способствует формиро-

ванию квалифицированной рабочей силы. В частности, непонимание населением ста-

тистических данных и статистических методов может вносить недоверие в отношениях 

между гражданами и государством. Поэтому, на наш взгляд, внедрение в школьное 

обучение статистики и теории вероятностей имеет очень важное значение. Одновре-

менно оно требует ясной продуманной методики, без которой будет обречено на неуда-

чу.  

«Теория вероятностей и математическая статистика сформировались в научные 

дисциплины позже большинства других разделов математики. Однако осознание 

важности этих разделов математики в самых различных областях человеческой де-

ятельности в середине прошлого века поставило во дисциплины  многих развитых 

странах вопрос о включении элементов этих дисциплин в школьную программу.  

В настоящее время теория вероятности входит в качестве обязательной дисциплины 

в учебные планы подготовки специалистов практически всех естественнонаучных, тех-

нических и гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях. 

Используют следующие положения при разработке общего подхода к преподаванию 
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статистики и теории вероятностей в школе: 

— дать законченное элементарное представление о теории вероятностей и статисти-

ке и их тесной взаимосвязи; 

— подчеркивать тесную связь этих разделов математики с окружающим миром, как 

на стадии введения математических понятий, так и на стадии использования получен-

ных результатов; 

— избегать излишнего математического формализма; ■ 

— избегать утративших свою актуальность для общества примеров и задач, в том 

числе задач из азартных игр; 

— иллюстрировать материал яркими, доступными и запоминающимися примерами.  

При начале изложения этого материала следует избегать высокой степени форма-

лизма, не использовать переменные с индексами, формальные определения и доказа-

тельства. 

В то же время важно показать, как может вести себя среднее арифметическое для 

различных наборов чисел, пояснить, когда оно дает хорошее представление о массиве 

наблюдений, а когда нет. 

К теме среднего значения и дисперсии набора чисел обращаются еще раз, когда об-

суждают числовые характеристики дискретной случайной величины - ее математичес-

кое ожидание и дисперсию, и показывают связь между этими понятиями. Другими сло-

вами, статистические характеристики, вводимые сначала на уровне здравого смысла, 

как числовые характеристики набора чисел, получают вторую математическую трак-

товку в дальнейшем, при изучении числовых характеристик случайных величин. 

Знакомство с элементами теории вероятностей начинают с изложения на интуитив-

ном уровне понятий случайного события и его вероятности. На этом этапе не связы-

вают эти вопросы с комбинаторикой как таковой, не делают первостепенного упора на 

комбинаторику, как это часто делается в так называемой схеме "классической теории 

вероятностей". Последнее является ненужной данью истории, резко сужает круг задач 

и вопросов, доступных для рассмотрения, отрывает базовые понятия теории вероят-

ностей от их действительного использования на практике.  

Переходя далее к математическому описанию случайных явлений, обращают особое 

внимание на понятие случайного опыта и на его важности для всей последующей мате-

матической формализации случайности. Ровно так, как условие текстовой математичес-

кой задачи (например, на движение) задает для учащегося тот набор условий и ограни-

чений, в которых он будет искать решение, так и описание случайного опыта подводит 

нас к выбору подходящего набора (пространства) элементарных событий и заданию на 

нем вероятностей выбранных элементарных событий. Эта мысль важна еще и потому, 

что во многих внешне простых формулировках занимательных вероятностных задач 

четко не говорится о том, что в них следует понимать под случайным опытом. Это не 

раз в истории развития теории вероятностей приводило к длительным спорам и мате-

матическим парадоксам. Такого рода задачи, как показывает практика обучения, от-

влекает и путает учащихся, порождает в них неуверенность в собственных силах и сом-

нения в применимости вероятностных моделей вообще. 

На этапе первичного знакомства с основными вероятностными понятиями следует 

всячески избегать нечетких формулировок в вероятностных задачах, следя за тем, что-

бы бы условия случайного опыта формулировались ясно и недвусмысленно. 

Важное место в школьном курсе элементов теории вероятностей занимает понятие  
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равновозможности событий. Исторически оно начало формироваться при решении ве-

роятностных задач, связанных с азартными играми. Однако понятие равновозможности 

не утратило своей актуальности и в настоящее время. Именно оно лежит в основе прос-

того случайного выбора, на котором базируются все методики организации выбороч-

ных исследований, контроля качества продукции и социологических опросов. Однако 

было бы совершенно неверно ограничиваться в школьном курсе обсуждением только 

тех случайных опытов, элементарные события в которых равновозможны. Это могло 

бы привести к формированию у школьников устойчивого ложного представления, что 

интересующее его случайное событие всегда имеет вероятность, равную одной второй, 

так как событие либо произойдет, либо не произойдет. 

Введение элементов комбинаторики должно быть подчинено вероятностным зада-

чам, а не наоборот. Важно научить учащихся перебору различных комбинаций, подхо-

дам к этому перебору, а не доказательства комбинаторных теорем и формальным пре-

образованиям выражений, включающих число сочетаний или перестановок. Важно по-

казать, что без использования комбинаторных подходов во многих вероятностных зада-

чах трудно описать все запоминающееся представление о тех практических ситуациях, 

где используются комбинаторные принципы подсчета. 

Тема перехода от элементарных событий к произвольным событиям и операциям с 

ними изложены без привлечения понятия "множества". Хотя по сути дела операции над 

событиями полностью аналогичны операциям над множествами. Очень полезны диаг-

раммы Эйлера, показывающие, как соотносятся друг с другом различные события. 

Схема испытаний Бернулли является не только относительно простой, полезной и 

распространенной на практике моделью описания однотипных повторяющихся незави-

симых опытов с двумя возможными исходами. Она играет в теории вероятностей важ-

ную методическую роль, определяя алгоритм приближенного поиска вероятностей 

многих интересующих событий. Об этом говорят сначала на интуитивном уровне, об-

суждая вероятности и частоты событий, а затем возвращаются к испытаниям Бернулли. 

Сама по себе схема испытаний Бернулли объединяет целый ряд понятий и методов. Это 

представления о множестве элементарных событий, понятие независимости событий, 

правило умножения вероятностей, число сочетаний. Таким образом, эта важная тема 

дает возможность повторить и закрепить многое из уже пройденного материала. 

Тема "геометрическая вероятность" включена в курс математики потому, что содер-

жится в требованиях государственного стандарта. В ее изложении много подводных 

камней и трудностей, которые следует обходить. Содержательное математическое об-

суждение этих трудностей на школьном уровне нецелесообразно и практически невоз-

можно. При работе с этим материалом учитель и учащиеся получают возможность пов-

торить материал из курса геометрии и укрепить навыки формализации текстовых ве-

роятностных задач, используя различные геометрические объекты. 

Две важные темы "Бином Ньютона" и "Треугольник Паскаля" опираются на более 

высокий уровень формализма в записи выражений. Обращаться к этим темам стоит 

лишь после того, когда завершено прохождение материала по статистике и теории ве-

роятностей. В этом случае появляется возможность показать, как содержательно ис-

пользуется этот материал в теории вероятностей. 

Методические приемы, играющие важную роль в преподавании материала: 

1. Наглядность и простота изложения. 

2. Минимальный формализм в записи выражений и определениях. 
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3. Подчеркивание связи вводимых понятий с реальной практикой. 

4. Использование сквозных примеров и задач при обсуждении разных тем. 

5. Подчеркнутая ясность и простота формулировок большинства задач. 

6. Подбор примеров и задач с учетом различных интересов и возрастных особен-

ностей развития учащихся. 

7. Проведение небольших практических исследований (измерений) и экспериментов 

для лучшего понимания природы случайной изменчивости и смысла вероятности.  

8. Возможность повторения и закрепления на новом материале пройденного ранее. 

Все это должно способствовать усвоению простых, но принципиально новых для 

учащихся понятий, росту интереса учащихся к математике в целом, формированию 

современного мировоззрения и умения ориентироваться в изменчивом информацион-

ном мире. 

Подводя итоги, заметим, предложенный выше подход к преподаванию элементов 

статистики и теории вероятностей в школе предполагает естественнонаучное изложе-

ние указанных дисциплин. В нем наибольшую ценность представляют вводимые поня-

тия, сложившаяся система взглядов, ее связь с окружающим миром. При таком подходе 

математические доказательства на этой стадии обучения отступают на второй план, а 

математические методы играют ту же роль, что в физике или механике.  

Актуальность статьи. Знакомство с элементами теории вероятностей начинают с 

изложения на интуитивном уровне понятий случайного события и его вероятности. 

Научная новизна статьи. В настоящее время теория вероятности входит в качестве 

обязательной дисциплины в учебные планы подготовки специалистов практически всех 

естественнонаучных, технических и гуманитарных дисциплин в высших учебных заве-

дениях. 

Практическая значимость и применение статьи. Внедрение в школьное обучение 

статистики и теории вероятностей имеет очень важное значение. Одновременно оно 

требует ясной продуманной методики, без которой будет обречено на неудачу.  
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Orta məktəbdə ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementlərinin 

öyrənilməsinə ümumi metodoloji yanaşma 

 

Xülasə 

 
Azərbaycan təhsilinin mоdernləşməsinin prioritet istiqamətlərindən biri beynəlxalq təhsil 

sisteminə inteqrasiyadır. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri 

üçün kurikulum proqram sənədi qəbul olunmuş və burada riyaziyyat təliminin beş məzmun 

xətti ayrılmışdır. Həmin məzmun xətlərindən biri də “statistika və ehtimal” adlanır. Bu məz-

mun xətti ilə faktik olaraq ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan riyaziyyat kursunun məz-

mununa ilk dəfə statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri daxil edilmişdir. 

Bu məqalədə həmin məzmun xəttinin ayrılmasının rolu və əhəmiyyəti şərh olunur. 

 

N.R. Ibragimova 

 

General methodological approach to the study of the elements  

of probability theory and statistics in secondary school 

 

Summary 
 

One of the priorities in the modernization of Azerbaijani education is integration into the 

international education system. We know that in 2007 the curriculum program document for 

secondary schools of the Republic of Azerbaijan was adopted and five content lines of 

mathematics training were allocated here. One of these content lines is called "statistics and 

probability." For the first time, elements of statistics and probability theory were included in 

the content of the mathematics course taught in secondary schools. 

This article explains the role and importance of separating that content line. 
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Keçən əsrin 50-60-cı illərinə qədər bütün hesablamalar məsələlər klassik olaraq həll olu-

nurdu hesablanırdı. Yəni hər hansı əməliyyatı icra etməzdən əvvəl onun haqqında 100%-lik 

məlumat toplanmalı və dəqiqliklə hesablamalar aparılmalı idi. Amma günlük həyatımızda biz 

dəqiqliyi nəzərə ala bilmədiyimiz qeyri-müəyyən olan onlarla hadisə və proseslə rastlaşırıq. 

Hansı ki, bizim o hadisə haqqında tam məlumatımız informasiyamız yoxdur. Belə olan halda 

klassik riyaziyyatla bu hadisələrə cavab tapmaq çətinləşir. Ona görə ki, klassik riyaziyyat qey-

ri müəyyənliyi nəzərə ala bilməyən - deterministik riyaziyyatdır. Belə olduqda bu hadisələrə 

elmi fəlsəfi və yaradıcı yanaşma tələb olunur ki, bu da hesablama intellekti yanaşması adlanır. 

Hesablama intellektinin bir hissəsi olan ekspert sistemlər hazırkı yaşamımızda müəssisələrdə, 

istehsalatda və s. rast gəlmək olar. Bəs nədir Ekspert Sistemlər?  

Ekspert sistemlər süni intellektin ən çox inkişaf etmiş geniş bir bölməsidir. Belə ki, süni 

İntellekt – insan şüurundan və heyvan instinktdən fərqli olaraq bir hesablayıcı qurğu-maşın 

zəkasıdır. Yəni düşünmək və hərəkətləri təqlid etmək əldə olan informasiya ilə “ağıllı” davra-

naraq qərar qəbul etməyə imkan verən proqramlaşdırılmış maşınlardan bəhs edən bir şöbədir. 

Süni intellekt iki böyük bölməyə ayrılır : 

• Dar Süni İntellekt (Narrow AI): Bu süni zəka məhdud sahədə işləyir və insan zəkasının 

inikasıdır. Bu zəka verilmiş tapşırığı yerinə yetirir və bütün diqqətini tapşırığa (şərtə) verir. 

Bu maşınlar göründükləri qədər ağıllı deyildirlər çünki insan zəkasının təməllərini təşkil edir-

lər və daha çox şərt məhdudiyyət altında işləyirlər. Bəzi araşdırmalarda bu zəkaya bəzən “Zəif 

Zəka” deyə də adlandırıldığına rast gəlinir.  

• Süni Ümumi İntellekt (Artificial General Intelligence (AGI)): Bu zəka bəzən “Güclü Zə-

ka” də adlanır. “Westworld”, “Star Trek: The Next Generation” kimi filmlərdəki robotlarda 

gördüyümüz zəka məhz bu zəkadır. Bundan başqa çox film nümunəsi göstərmək olar. AGI 

ümumi zəkaya malikdir hər hansı bir problemi həll etmək üçün bu maşınlardan istifadə oluna 

bilər. 

Hal-hazırda Süni İntellektə nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: 

Ağıllı köməkçilər (Siri, Alexa, Google Asistant kimi), xəstəliyin xəritəsi və proqnozlaşdır-

ma vasitələri, istehsal və pilotsuz robotlar, optimize edilmiş və fərdiləşdirilmiş səhiyyə müali-

cəsi tövsiyələri, marketinq və müştəri xidməti üçün danışıq botları, birja ticarəti üçün robot-

köməkçilər, e-poçtdakı spam filtrləri, təhlükəli məzmun və ya yalan xəbərlər üçün sosial me-
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dia izləmə vasitələri, Spotify və Netflix-dən musiqi və ya TV şou tövsiyələri və s. 

Ekspert sistemlər müəyyən elmi sahələr üçün biliklərdən istifadə edərək qaydalara uyğun 

əsaslı nəticə çıxaran maşınlardır. Yəni həmin sahəyə uyğun mütəxəssisi əvəz edə biləcək bir 

sistemdir. Sistemin istifadəsi zamanı müvafiq sahəyə uyğun mütəxəssislərin malik olduğu bi-

liklər toplanır ümumiləşdirilir və istifadəyə yararlı hala salınır.  

Expert sistemlərin tarixinə bir az nəzər salsaq bu tarix 1970-ci illərin əvvəlindən bu günü-

müzə qədər olan müddətdir. Mütəxəssis sistemlər konsepsiyası ilk dəfə 1970-ci illərdə Stan-

ford Universitetinin professoru və Bilik Sistemləri Laboratoriyasının qurucusu Edward Fei-

genbaum tərəfindən hazırlanmışdır. Feigenbaum, dünyanın yeni işləmə texnologiyası və kom-

püter arxitekturası ilə təmin edilmiş bir keçid olan məlumatların işlənməsindən “bilik ema-

lı”na keçdiyini elan etdi. 2000-ci il alimlərinin fikirlərinə görə Ekspert sistem özünəxas xüsu-

siyyəti ilə öz mülahizələrini və qərarlarını gözdən keçirən və cavab qaytaran bir izahat qabi-

liyyətidir. Digər elm xadimlərinə görə isə mütəxəssislərdən məlumat əldə olunaraq qurulur və 

kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarını bilmək üçün həmin məlumatların yazılması üçün bir 

kompyuter proqramında tətbiq olunmalıdır. Qeyri-dəqiq düşünməyi və natamam məlumatlarla 

qarşılaşan və qərar verməyə çalışan bir insan kimi ağıllıdır. 

Ekspert sistemə daha ətraflı tərif versək: Mütəxəssis biliklərindən ibarət istifadəçilərə qə-

rar qəbul etməkdə köməkçi məsləhətçi olan mürəkkəb kompleks proqramlar sistemidir. 

İlk illərdə mütəxəssis sistemlər ümumiyyətlə yüksək səviyyəli bir proqramlaşdırma dilində 

yazılırdı. Məsələn, LISP xüsusilə tətbiqetmə dili üçün tez-tez seçilirdi. Mütəxəssis bir sistem 

qurmaq vasitəsi kimi yuxarı səviyyəli bir proqramlaşdırma dilindən istifadə edərkən, sistemin 

tətbiq oluna bilən sahələri ilə heç bir əlaqəsi olmayan nisbətlərə də diqqət yetirmək lazımdır. 

Üstəlik, bu sahədəki mütəxəssis biliklər və bu məlumatları avtomatik olaraq tətbiq etmək 

üçün alqoritmlər bir-birinə çox əlaqədə olacaqdı və asanlıqla qırılma olmayacaqdır. Bu, bir 

vaxtlar qurulmuş, praktiki olaraq əlverişsiz olan  dəyişiklərə uyğunlaşmayan sistemlərə gətirib 

çıxardı. Ekspert bilik isə dinamik bir təbiətə malikdir yəni bilik və təcrübə davamlı olaraq də-

yişikliyə məruz qalır. Bu xüsusiyyətləri nəzərə almaq, yüksək ixtisaslaşmış bilikləri tətbiq et-

mək üçün alqoritmlərin bilikdən öz-özlüyündə ayrılmasının ekspert sistemlərinin inkişafı 

üçün məcburi olmadığı təqdirdə çox arzuolunan olduğu qənaətinə gətirib çıxardı. 

Qaydalara əsaslanan ekspert sistemləri ən ilk sistemlərdəndir. Tədqiqatçıların bu sistemi 

qurmağının çox yayılmış yoludur. Bu sistemlər tədqiqatçılara əvvəlki biliklərlə bütün proble-

mi həll etməyə kömək edir və müxtəlif tədqiqat sahələrinə inteqrasiya olunmuşdur. Ekspert 

sistemlərin arxitekturasının əsas komponentləri bunlardır 

• Biliklər bazası (Knowledge Base) 

• Çıxış mühərriki (Inference Engine) 

• İstifadəçi interfeysi (User Interface) 

Biliklər bazası. Ümumiyyətlə Bilik nədir? Biliklər bir həqiqət toplusudur. Burada bilikləri 

(məlumatları) tapşırıq sahəsi ilə əlaqəli məlumatlar və faktlar kimi təşkil olunmalıdır. Həmçi-

nin bilikləri hal-hazırki və keçmiş təcrübənin birləşməsi kimi müəyyən edilir. Biliklər bazası 

təkrar olunmayan və yüksək keyfiyyətli biliklərdən ibarətdir. Burada mütəxəssislərin biliklər 

toplusu son dərəcə dəqiq və anlaşıqlı olmalıdır. Bu xüsusiyyət də Süni Zəkada Ekspert siste-

min müvəffəq olmasının səbəbidir. 

Biliklər bazası 2 yerə ayrılır.  

• Faktiki Biliklər - Mühəndislər və alimlər bunu hansısa bir təcrübi praktiki sahədə istifadə 

edirlər. 

• Hissi (mücərrəd) Biliklər – Hər şeyin praktika, dəqiq mühakimə və hadisəni qiymətlən-
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dirmə qabiliyyəti ilə əlaqəli olduğunu deyə bilərik. 

Biliklərin təqdim olunması və əldə olunma prosesi bilik bazasında bilikləri təşkil etmək və 

rəsmiləşdirmək üçün istifadə olunur. Burada keyfiyyət və dəqiqlik, süni zəkada ekspert siste-

min uğur qazanmasının əsas səbəbləridir. Baxmayaraq ki, bu məlumatları bir mövzu eksper-

tindən toplayırlar nəticə olaraq mühəndis dəqiq məlumatlar əldə edir. Məlumatı müxtəlif yol-

larla toplamaq üçün müxtəlif yolları var. Məsələn, qeyd, müsahibə iş mühitində onu müşahidə 

etmək və s. Məlumatı mənalı bir şəkildə təşkil etmək və təsnif etmək üçün IF-THEN-ELSE 

qaydalarından istifadə edilir. 

Ekspert sisteminin quruluşu ümumiyyətlə istehsal qaydası, verilənlər bazası və nəzarət 

strategiyası daxil olmaqla üç hissədən ibarətdir. İstehsal qaydası ifadənin “şərti + nəticə” belə 

qurulur. Məsələn, şərt: “əgər bu növ dinozavrdırsa”, nəticə: “o zaman bu növ sürünəndir”. 

Şərt yerinə yetirilərsə, qaydanın nəticəsi yerinə yetirilir. Verilənlər bazası şərtlərin və nəticələ-

rin istehsal qaydaları bəyannaməsində saxlanılan məsuldur. İstehsal qaydası yerinə yetirildik-

də, həmin şərt verilənlər bazasından çağırılır və qayda nəticəsi digər qaydalar üçün şərt olaraq 

verilənlər bazasına yerləşdirilir. Nəzarət strategiyasının rolu, qaydaların necə tətbiq ediləcəyi-

ni təyin etmək və izah etməkdir, yəni problemin həlli prosesində uyğun qaydaları seçməkdir. 

Qaydaların seçilməsindən əməliyyatların yerinə yetirilməsinə qədər olan bu proses və əməliy-

yatlar adətən bir problemin bir neçə şərti ehtiva etməsi, verilənlər bazasından uyğun şərtlərin 

axtarılması və müvafiq şərtlərin qaydalarının tapılmasıdır. Birdən çox şərt uyğun gəldikdə, 

əvvəlcə hansı qaydanın istifadə ediləcəyinə qərar vermək üçün strategiyanı düzəldilməlidir. 

Qayda seçildikdən sonra qaydanın əməliyyat (nəticə) bölməsi icra olunur. İdarəetmə strategi-

yasının işi ümumiyyətlə bir modulda həyata keçirilir.  

Çıxış mühərriki (Inference Engine).Hər hansı bir nəticə əldə etmək üçün Çıxış mühərriki 

məlumatı (biliyi) alır və uyğun olaraq yönləndirir. Buradakı proseslər müəyyən qaydalara uy-

ğun gedir. Hər hansı bir məsələ üçün müəyyən həll yolu tapmaq gərəkdirsə Çıxış mühərriki 

aşağıdakı metodları istifadə edir: 

• İləriyə doğru zəncirləmə 

• Geriyə doğru zəncirləmə 

Hal-hazırda mütəxəssis bir sistem nadir hallarda yüksək səviyyəli bir proqramlaşdırma di-

lində yazılır. Tez-tez mütəxəssis bir sistem qabığı deyilən xüsusi, məhdud bir mühitdə quru-

lur. Belə bir mühitin nümunəsi, MYCIN-dən yoluxucu xəstəliklə əlaqəli məlumatlarını topla-

yaraq əmələ gələn məşhur EMYCIN (Essential MYCIN) sistemidir. Bu yaxınlarda, daha çox 

xüsusi təyinatlı proqramlaşdırma dilləri kimi ekspert sistemlərinin qurulması üçün bir neçə 

daha ümumi vasitə mövcud oldu, burada yenə də bilik və nəticə kimi belə bir ayrılma tətbiq 

olundu. 

Ümumiləşdirsək, ekspert sistemlərin aşağıdakı kimi əsas xüsusiyyətlərin göstərə bilərik: 

• Emosionallıq yoxdur - yəni hər hansı bir fikir ayrılığında olduqda emosiya müdaxiləsi 

olmadan sistem verilən suala daha optimal və obyektiv olaraq cavab verəcək. 

• Yüksək səmərəlilik - ekspert sistem işdə daha səmərəli və əlverişlidir. 

• Bir sahədə mütəxəssis – ekspert sistem hansı sahəyə uyğun yaradılmışdırsa yalnız və 

yalnız o sahədə mütəxəssisdir. 

• Yaddaş məhdudiyyəti yoxdur – istənilən qədər bilik məlumat toplusu yükləyib və cavab 

almaq mümkündür. 

• Müntəzəm yenilənmələr ilə artırılmış performans – qurulmuş sistem daim inkişaf edir və 

yenilənir. 

• Yüksək təhlükəsizlik – sistemə əlavə müdaxilə oluna bilmir və məlumatlar müdafiə 
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olunur. 

• Bütün faktları nəzərə almaq – sistem bir mütəxəssis kimi davranır və məsələyə ən 

optimal həll tapır. 

Ekspert sistem texnologiyaları müəssisənin instutisional və ya korporativ yaddaşının yara-

dılması üçün bir mexanizm təmin etməkdir. Yəni bilikləri qorumaq və ya sənədləşdirmək 

üçün mütəxəssis sistemindən istifadə olunur ki, fərd (işçi mütəxəssis) təqaüdə çıxdıqdan və ya 

firmanı tərk etdikdən sonra bilik və təcrübə öyrənmə itməsin iş əvvəlki axarında davam etsin. 

Buna görə də mütəxəssis sistem biliklərinin müxtəlif intizam sahələrində tətbiqi çox sayda 

tədqiqatçı tərəfindən həyata keçirilmişdir və eksperimental olaraq uğur qazanmışdır. Tibb, 

hərbi birlik, müxtəlif sahələr üçün bir neçə yüz və ya bəlkə də min bir araşdırma və bir eks-

pert sistemi inkişaf etdirilmişdir. Bundan əlavə kimya, mühəndislik, istehsalat, idarəetmə və s. 

kimi sahələrdə ekspert sistemlərin tətbiqini görmək olar. 1996-cı illərdən 2012-ci ilə qədər 

Süni İntellektin mövzu tədqiqatı üçün statistik məlumatlar tədqiqat sayının müsbət artdığını 

göstərirdi. Bu məlumatlar dünya ölkələrindən daha çox tədqiqatçı və ya akademikin Süni İn-

tellektin öyrənilməsi sahələrində son dərəcə narahat olduqlarını və fəal şəkildə iştirak etdiklə-

rini sübut edir. 

Ekspert sistemlərə günümüzdə çox rast gəlinir. 

• Tibbi diaqnostika. Ən məşhur diaqnostik sistem - MYCIN meningit və bakterial infeksi-

yaların müşahidə olunmasınin diaqnostikası üçün istifadə olunur. Onun ilk versiyası 70-ci il-

lərin ortalarında Stenford universitetində işlənilmişdir. Hal-hazırda sistem həkim-mütəxəssis 

kimi diaqnoz qoyur. O, genişlənmiş biliklər bazasına malik olduğundan tibbin müxtəlif sahə-

lərində tətbiq olunur.  

• Proqnozlaşdırma. Proqnozlaşdıran sistemlər verilənlər əsasında obyektin cari vəziyyəti 

haqqında mümkün ola biləcək nəticələri və hadisələri qabaqcadan proqnoz edir.    

• Planlaşdırma. Planlaşdıran sistemlər dəyişənlərinin sayı çox olan məsələlərin həllində 

konkret nəticələr almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. DEC firmasının hazırladığı XCON ekspert 

sistemi alıcıların tələbatlarına uyğun olaraq VAX tipli kompyuter sistemlərinin konfiqurasiya-

sının dəyişdirilməsinə və ya təyininə xidmət edir. 

• İnterpretasiya. İnterpretasiya sistemləri müşahidənin nəticələri əsasında müəyyən rəylə-

rin alınmasına imkan verir. PROSPECTOR sistemi  interpretasiyatipli ən məşhur sistemlərdən 

biridir, doqquz ekspertin fikrini birləşdirir. Doqquz üsuldan birgə istifadə etməklə sistem mil-

yon dollar dəyərində olan filiz yataqlarının aşkar etmişdir.  

• Nəzarət və idarəetmə. Biliklərə əsaslanan sistemlər bir neçə mənbədən daxil olan veri-

lənləri təhlil edərək nəzarət və qərar qəbul edən intellektual sistemlər kimi tətbiq oluna bilər. 

Bu kimi sistemlər atom elektrik stansiyalarında işləyir, hava hərəkətini idarə edir, tibbi nəza-

rəti həyata keçirir. Onlar müəssisənin maliyyə vəziyyətinin tənzimlənməsinə və böhran vəziy-

yətlərində qərarın qəbul edilməsinə yaradışçı ola bilərlər.  

Başqa işçilərə kömək üçün mütəxəssis çatışmazlığı; kiçik məsələlərin həlli mütəxəssislərin 

çoxsaylı kollektivini tələb edir ki, bu mütəxəssislər də lazımi qədər biliklərə malik deyillər; 

mövcud bilik və məlumatların toplusunu özündə saxlayır; məhsuldarlığın aşağı düşməsi bir 

neçə hadisədən asılı ola bilər ki, bu mütəxəssis tərəfindən ayrılmış vaxtda başa düşülə bilməz; 

ən yaxşı və ən pis icraçıların tapşırıqları həll etmələri arasındakı fərqin böyüklüyü; qoyulan 

məsələlərin həllinin öhdəsindən daha da yaxşı gələn rəqiblərin mövcudluğu və digər bu kimi 

şərtlər həqiqətən də Ekspert sistemlərin tətbiqinin necə önəm kəsb etdiyini bizə bir daha gös-

tərir. 

Məqalənin aktuallığı. Gündəlik həyatda dəqiqliyi görə bilmədiyimiz qeyri-müəyyən olan 
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xeyli hadisə və proseslə rastlaşırıq. Həmin hadisələr haqqında tam məlumatımız, informasiya-

mız olmur. Bu halda klassik riyaziyyatla bu hadisələrə cavab tapmaq çətinləşir. Çünki klassik 

riyaziyyat qeyri müəyyənliyi nəzərə ala bilməyən - deterministik riyaziyyatdır. Onda bu hadi-

sələrə elmi, yaradıcı yanaşma tələb olunur ki, bu da hesablama intellekti yanaşması adlanır. 

Nəzərə alsaq ki, hesablama intellektinin bir hissəsi olan ekspert sistemlərdən hazırda müəssi-

sələrdə, istehsalatda və s. rast gəlmək mümkündür, onda məqaləni aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ekspert sistemləri, qu-

rulması, onların əsas xüsusiyyətlərindən ətraflı söhbət açılır, tətbiq sahələri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Экспертные системы, установка, основные  

особенности и области применения 

 

Pезюме 

 
В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся со многими неопределенными собы-

тиями и процессами, которые мы не можем ясно видеть. У нас нет полной информации 

об этих событиях. В этом случае трудно найти ответы на эти события с помощью клас-

сической математики. Потому что классическая математика - это детерминированная 

математика, которая не может принимать во внимание неопределенность. Это требует 

научного, творческого подхода к этим событиям, который называется подходом вычис-

лительного интеллекта. Экспертные системы, являющиеся частью вычислительного ин-

теллекта, сейчас используются на предприятиях, производстве и т. д. В статье подробно 

рассматриваются экспертные системы, их построение, их основные особенности и по-

казаны области применения. 

 

G.Sh. Karimli 

 

Expert systems, installation, main  

features and areas of application 

 

Summary 
 

In our daily lives, we encounter many uncertain events and processes that we cannot see 

clearly. We do not have full information about those events. In this case, it is difficult to find 

https://az.wikipedia.org/wiki/Süni_intellekt
https://az.wikipedia.org/wiki/Ekspert_sistemler
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answers to these events with classical mathematics. Because classical mathematics is 

deterministic mathematics that cannot take into account uncertainty. It requires a scientific, 

creative approach to these events, which is called the computational intelligence approach. 

Expert systems, which are part of computing intelligence, are now used in enterprises, 

production, etc. it is possible to come across. The article also discusses in detail the expert 

systems, their construction, their main features, and shows the areas of application. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 07.12.2020 
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Verilənlər bazası üzrə cədvəllərin  

yaradılmasına aid laboratoriya işi 
 

Aytac Seymur qızı Həsənli 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: aytac.seymurqizi.98@gmail.com 

          

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov, 

                t.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev 

 

Açar sözlər: verilənlər bazası, laboratoriya işləri, cədvəllər, kadrlar, sahə, sahə adı, sahə 

növü, çeşidləmək 

Kлючевые слова: база данных, лабораторные работы, таблицы, персонал, поле, 

название поля, тип поля, сортировка 

Key words: database, laboratory work, tables, personnel, area, field name,  field type, sort 

 

Laboratoriya işində təcrübəçi-eksperimentin məqsədini və gözlənilən nəticələrini dəqiq 

başa düşsə, işin uğurla başa çatmasına nail olmaq olar. Buna görə, tədqiqatın dəqiqliyi üçün 

vacib şərt laboratoriya işlərinə hərtərəfli hazırlıqdır. 

Hər hansı bir cədvəl sahəsi ən azı üç zəruri xüsusiyyət ilə xarakterizə olunur: 

➢ Sütun adı. Cədvəldə müəyyən bir sahəyə istinad etmək üçün bir yol tətbiq edir. Hər za-

man sahələrə mənalı adlar verilməsi vacibdir. 

➢ Məlumat növü. Bu sahədə hansı məlumatın saxlanıla biləcəyini müəyyənləşdirir. 

➢ Boş dəyərlərə icazə verin. Verilən sahənin null işarəsi ilə işarələnən faktiki məlumat 

olmadan etibarlı olub-olmadığını müəyyənləşdirir. 

İşin məqsədi:  

1. Verilənlər bazasının əsas anlayışları ilə tanış olmaq; 

2. Verilənlər bazasında cədvəli yaratmağı öyrənmək; 

3. Verilənlər bazası cədvəllərini doldurmaq və redaktə etmək üçün əsas biliklərə yiyələn-

mək; 

4. Cədvəl dəyərlərinin sadə çeşidlənməsi ilə tanış olmaq; 

İşin ardıcıllığı: 

Tapşırıq 1. Yeni bir verilənlər bazası yaratmaq və “Kadrlar şöbəsi” haqqında məlumatlar-

la cədvəl qurun. 

• Microsoft Access-i Start menyusundan və ya qısa yoldan başladın. Access Database Ya-

rat menyusu görünür. 

• "Yarat" bölmə pəncərəsində Available templates altından Blank Database əmri seçin . 

• Blank Database sahəsindəki File Name qutusuna Fayl adı daxil edin və qovluğa gedən 

yolu göstərin, içində yadda saxlanılmalıdır. 

• Create düyməsini vurun. 

• Yeni bir verilənlər bazası yaradılacaq və rejimdə yeni bir Cədvəllər adlı cədvəl açılacaq-

dır. 

Cədvəllərin yaradılması: 

Verilənlər bazası yaradıldıqda, məlumatlar cədvəllərdə saxlanılır - müəyyən birinə aid sə-

tirlərin və sütunların (sahələrin) siyahısı olaraq. Yeni bir verilənlər bazası yaradarkən cədvəlin 

yenisi avtomatik olaraq yaradılır. Yenisini əlavə edərək bir cədvəl də yarada bilərsiniz möv-

mailto:aytac.seymurqizi.98@gmail.com
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cud verilənlər bazasına cədvəllər, idxal və ya keçid kimi. 

Tapşırığı yerinə yetirmək: 

1. Create bölmə pəncərəsindən Tables seçin və Table düyməsini basın. Nəticə olaraq ye-

ni boş bir cədvəl qurulur. 

2. Yeni sahəni vurun - əsas sahə növlərinin siyahısı açılacaqdır. Yaratmaq üçün sahənin 

növünü seçin və Verilənlər bazası adı olaraq Kadrlar yazın. Hamısını görmək üçün mümkün 

sahə növləri qrupundakı Fields nişanındakı Adding and deletion, Other fields düyməsini se-

çin. 

3. Məlumat növü sütununda siyahıdan tələb olunan Data Type seçin. 

4. Cədvələ ad verərək Design qənaət rejiminə keçin. 

5. Design rejimində, cədvəl sahələri üçün tələb olunan xüsusiyyətləri təyin edin. 

6. Sahə xüsusiyyətləri bölməsində tələb olunan Field Properties təyin edin. 

• Sahənin ölçüsü (FieldSize); 

• Sahə formatı (Format); 

• Dəyərdəki şərt (Validation Rule); 

• Məcburi sahə (Required); 

1. Sol üst hücrədə sahə adını daxil edin və Enter düyməsini basın. Sahə növü isə sağ biti-

şik hücrədə görünəcək. (Şəkil 1.) 

 

Sahə adı Sahə növü 

Kadr nömrəsi(açar 

sahə) Rəqəmsal 

Ad Mətn 

Soyad Mətn 

Vəzifə Mətn 

Şöbə Mətn 

Əmək Haqqı Pul 

                        

                                                                                                             Şəkil 1. 

 

2. İşinizi yaddaşda saxlayın. 

Görülən işi yaddaşda saxladıqdan sonra Access-də yaradılmış və hazır olan cədvəl aşağı-

dakı şəkil 2. olan cədvəldir.  

 
                                                                                                                  Şəkil 2. 
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3. Verilənlər bazası ilə işin tamamlanması. 

Verilənlər bazası ilə işi bitirmək üçün verilənlər bazası pəncərəsini, daha sonra isə tətbiq 

pəncərəsini bağlamalısınız. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə cədvəllərin yaradılmasına aid laboratoriya işlərinin hazır-

lanması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik verilən mövzunun daha da geniş baxılması və araş-

dırılması baxımından fərqlənir. Eyni zamanda, tədqiqat zamanı cədvəllərin yaradılmasına aid 

laboratoriya işləri, laboratoriya işlərinə hazırlıq və məlumat cədvəlinin yaradılması haqqında 

məlumatlar verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.С. Гасанли 

 

Лабораторные работы по созданию таблиц в базе данных 
 

Pезюме 
  

Важно подготовить лабораторные работы по созданию таблиц. Также статья отли-

чается дальнейшим рассмотрением и исследованием темы. В частности, следует отме-

тить, что в статье представлена информация о лабораторных работах, связанных с соз-

данием таблиц в процессе исследования, подготовкой к лабораторным работам и созда-

нием информационных таблиц. 

 

A.S. Hasanli 

 

Laboratory work on the creation of tables on the database 
 

Summary 
         

It is important to prepare laboratory work on the creation of tables. The article also differs 

in terms of further consideration and research of the topic. In particular, it should be noted 

that the article provides information on laboratory work related to the creation of tables during 

the research, preparation for laboratory work and the creation of information tables. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 05.12.2020 
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Riyaziyyatın bəzi tətbiq məsələlərinin həlli 
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E-mail: hsnbyva97@gmail.com 
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Riyaziyyat kursunun iqtisadi istiqaməti kurikulumun məzmunu, tədris materiallarının şər-

hi, xarakteri və məsələlərin məzmunu, fənlərarası inteqrasiyanın yaradılması ilə təmin olunur. 

Ona görə də öyrənilən hər bir nəzəri material, məsələlərin həlli metodları şagirdlərin praktik 

fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməlidir. Məsələlərin həlli metodlarının araşdırılması, eləcə də meto-

dik ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, riyaziyyatın məsələlər həllinə tətbiqi əsasən aşağıdakı mər-

hələlərdən keçir. 

1. Məsələnin həll üçün riyazi dilə çevrilməsi (məsələnin riyazi modelinin qurulması). 

2. Məsələ hansı riyazi dildə ifadə olunmuşsa, həmin riyazi dildə məsələnin həlli (qurulmuş 

model daxilində məsələnin həlli). 

3. Məsələnin həlli nəticəsinin onun ifadə olunduğu dilə çevrilməsi (riyazi həllin interpreta-

siyası). 

Biz iş təcrübəmizdə öyrəniləcək materiala aid istehsalat məzmunlu məsələlər müəyyənləş-

diririk. Dərslikdəki məsələlərin əksəriyyəti bu və ya digər nəzəri materialın mənimsənilmə-

sinə xidmət etdiyindən, şagirdlər “Kəsik konusun oturacaqlarının radiusları 6 sm və 9 sm, do-

ğuranı 7 sm olduqda, onun həcmini tapın” məsələsini asanlıqla həll edirlər. Lakin onlar nüma-

yiş etdirilən “Kəsik konus şəklində həndəsi cismin modelinə sərf olunmuş poladın çəkisini he-

sablayın” məsələsinin həllində çətinliklə qarşılaşırlar.                                                        

Həyatdan götürülmüş ixtiyari məsələ məzmununa görə riyazi şəkildə olmadığından, ilk 

növbədə onu riyazi dilə çevirmək lazım gəlir. Bu isə işin ən çətin hissəsidir. 

Bir neçə nümunəyə baxaq.                                                                        

Məsələ 1. 

Tərəfi 20 sm olan kvadrat şəklindəki metal lövhədən diametri ən böyük olan dairə kəsil-

mişdir. Metal lövhənin sahəsinin neçə faizi kəsilib atılmışdır?                                                                  

Həlli:  

Metal lövhənin sahəsi  

                                                         S = 400 sm2                                               

olar. Kəsilmiş dairənin sahəsi isə  

                                                         πR2 = 314 sm2 

Kəsilmiş sahə  

                                                         400 – 314 = 86 sm2 

olar. Deməli, metal lövhənin          

                                                       ,521
400

10086
=
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Faizi kəsilib atılmışdır.  

Məsələ 2. Məktəbin idman zalı üçün iki növ boya alınmışdır. Birinci növ boya üçün 36 

manat, ikinci növə isə 24 manat verilmişdir. Bir kiloqramı birinci növün bir kiloqramından 70 

qəpik ucuz olan boyadan 6 kq artıq götürülmüşdür. Hər növ boyadan neçə kiloqram alınmış-

dır?    

Həlli:  

Birinci növ boya  x  kiloqram olsun. Onda ikinci növ boya (x + 6) kq olar. Birinci növ bo-

ya üçün 
x

3600
 qəpik, ikinci növ boya üçün isə 

6

2400

+x
qəpik pul verilmişdir. Məsələnin şərtinə 

görə aşağıdakı kimi tənlik qurarıq:   

 70
6

24003600
=

+
−

xx
   

və ya  

                                                          7x2 – 78x – 2160 = 0 

 

Bu tənliyin həll etsək birinci növ boyadan 24 kq, ikinci növ boyadan isə 30 kq alındığını 

taparıq. 

Belə bir məsələni nəzərdən keçirək.           

Məsələ 3. 

Heydər Əliyev adına sarayı tikərkən 4060 m2 sahə ayırdılar. Bu sahə düzbucaqlı şəklində 

olub, onun bir tərəfi o biri tərəfindən 12 m artıq idi. Sahənin ətrafına qalınlığı 4 sm olan taxta-

dan 2 m hündürlüyündə hasar çəkmək üçün neçə kubmetr taxta lazım olmuşdur?  

Həlli:  

Sarayın tikilməsi üçün alınmış yer sahəsinin bir tərəfinin uzunluğu x metr olsun. Onda 

onun o biri tərəfinin uzunluğu (x + 12) metr olar. Məsələnin şərtinə görə isə aşağıdakı kimi 

tənlik qurarıq:  

                                                            x (x + 12) = 4060 

Bu tənliyi həll etsək  

                                                            x = 58 metr 
 

olduğunu taparıq. Onda sahənin ikinci tərəfinin uzunluğu  

 

            58 + 12 = 70 metr,     

çəkiləcək hasarın uzunluğu isə  

            58 · 2 + 70 · 2 = 256 metr 

olar. Hasarın çəkilməsinə isə  

            256 m × 2 m ×  0,04 m = 20,48 kub.m 

taxta lazım olduğunu taparıq.                                      

İndi isə aşağıdakı məsələnin həllinə diqqət yetirək. 

Məsələ 4. 

Telman müalicə vannası qəbul edərkən belə bir müşahidə aparmışdır. O, əvvəlcə isti kranı 

açmış və onu soyuq kranın vannanı doldurmğa sərf edəcəyi vaxtın üçdə  biri qədər axıtmışdır. 

Sonra əksinə, soyuq kranı açmış və onu da isti kranın vannanı doldurmağa sərf edəcəyi vaxtın 

üçdə biri qədər axıtmışdır. Bundan sonra vannanın
18

13
 hissəsi dolmuşdur. O, hər iki kranı bir-

likdə açsa idi, vanna 18 dəqiqədə dolardı. Hər kran ayrılıqda vannanı nə qədər vaxta doldurar? 
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Həlli:  

Qəbul edək ki, isti kran vannanı x saatda doldurur. Onda bu kran saatda vannanın 
x

1
 

hissəsinin doldurar. İsti və soyuq kran birlikdə saatda vannanın  

 

1 :  
60

18
=

3

10
 

hissəsini doldurar. Soyuq kran saatda vannanın  

 

x

x

x 3

3101

3

10 −
=−  

 

hissəsini doldurar. Soyuq kran vannanı  

 

          1: 
310

3

3

310

−
=

−

x

x

x

x
 

saatda doldurar. İsti kran  

                          
3103

1

310

3

−
=

− x

x

x

x
 

saat, soyuq kran  

33

1 x
x =  

saat işləmişdir. Birinci kran vannanın  

310

11

310 −
=

− xxx

x
 

hissəsi qədər su vermişdir. 

Məsələnin şərtinə görə  

18

13

9

310

310

1
=

−
+

−

x

x
 

 

olmalıdır. Bu tənliyi sadələşdirdikdə və həll etdikdə  

 

              8x2 – 10x – 3 = 0 

             
2

3
1 =x ;  

4

1
2 −=x  

alarıq (ikinci kök məsələnin həllini ödəmir). Deməli, isti kran təkcə, vannanı 1,5 saatda 

doldurar. Onda soyuq kran vannanı 

8

3

35,110

5,13

310

3
=

−


=

−x

x
 

saatda doldurar.  

Dərsə hazırlaşarkən mövcud ədəbiyyatda olan məsələləri həll etdirməklə yanaşı, özümüz 

də tərtib edirik. Praktik məsələlərin tərtibinə şagirdlərin də cəlb olunması çox faydalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə, yeni insanın formalaşması mühüm 

sosial amil kimi qarşıda durur. Bu işdə ümumtəhsil fənlərinin məktəb kursunda tədrisinin mü-
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hüm rolu vardır. Xüsusilə riyaziyyat real aləmi daha ümumi şəkildə əks etdirdiyindən, istehsa-

latda daha geniş tətbiq olunur. Bu mənada riyaziyyat öz tətbiqinə görə iqtisadi xarakterli elm-

lərə yaxındır. Məqalə də bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə iqtisadi və bəzi tətbiq 

məsələlərinə baxılmış, bu tip məsələlərin həlli metodikası işlənilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Е.Дж. Асланова 

 

Решение некоторых прикладных задач математики 
 

Резюме 
 

По мере развития общества формирование нового человека становится важным со-

циальным фактором. В этом случае важную роль играет преподавание общеобразова-

тельных предметов в школьном курсе. В частности, математика более широко исполь-

зуется в производстве, потому что она отражает реальный мир в более общем виде. В 

этом смысле математика близка по своему применению к экономическим наукам. В 

статье также рассматриваются экономические и некоторые практические вопросы, а 

также разработана методика их решения. 
 

Y.Dj. Aslanova 

 

Solving some applied problems of mathematics 
 

Summary 

 
As society develops, the formation of a new person is an important social factor. In this 

case, the teaching of general education subjects in the school course has an important role. In 

particular, mathematics is more widely used in production because it reflects the real world in 

a more general way. In this sense, mathematics is close to the economic sciences in its 

application. The article also considers economic and some practical issues, and developed a 

methodology for solving such issues. 
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Həndəsi çevirməni doğru seçə bilməyə görə birincisi onun xassələrini yaxşı bilmək, ikin-

cisi isə tapşırığın şərtini doğru təhlil etməyi bacarmaq lazımdır. Məsələdə -ın tənböləni təq-

dim edilmişdirsə, bu zaman ox simmetriyasından istifadə etmək fikri baş qaldırır; əvvəlcə tap-

şırığın bir şərtindən başqa bütün şərtlərini ödəyən axtarılmaqda olan fiqura bənzər fiqur qur-

maq mümkün olarsa, bu zaman tapşırığın həlinə homotetiyanın “tətbiq”i barəsində fikir yara-

nır, məsələ şərtində çevirmənin müvafiq düz xətləri kimi hesab olunan paralel düz xətlər təq-

dim edilmişdirsə, Bu zaman ox simmetriyası mərkəzi simmetriya, paralel köçürmə, homoteti-

yanın xassələrini xatırlayıb onlardan hansının müvafiq olması barəsində düşünmək lazımdır. 

Məsələyə hansı çevirmənin tətbiq olunmasından asılı olaraq paralel köçürmə, homotetiya, 

simmetriya və s. həll üsulları mövcuddur. Ayrılıqda paralel köçürmə üzərində dayanaraq ət-

raflı nəzərdən keçirək: 

Paralel köçürmə müstəvinin istənilən bir X nöqtəsinə inikasında:  

a) XX şüası təqdim edilmiş istiqamətdə;  

b) XX parçası təqdim edilmiş uzunluqda olarsa, müstəvinin özünə belə inikasına paralel 

köçürmə deyilir. XX şüasının istiqaməti paralel köçürmənin istiqaməti adlanır. 

Paralel köçürmənin aşağıdakı xassələrini qeyd edək.  

1. Paralel köçürmə yerdəyişmədir. Bu xassədən əldə olunur ki, bu çevrilmədə hər bir fiqur 

özünə bərabər fiqura inikas edir, yəni paralel köçürmə hərəkətdir. 

2. Paralel köçürmədə düz xətin obrazı ona paralel olan düz xətt, şüanın obrazı onunla eyni 

istiqamətli şüadır.  

Paralel köçürmənin qurma məsələləri həlinə tətbiqinin mahiyyəti aşağıdakı kimidir: bəzən 

fiqurun təqdim edilmiş elementləri bir-birindən aralı olduğuna görə onları çertyoja daxil et-

mək çətin olur. Belə hallarda axtarılmaqda olan fiqurun müəyyən hissəsini ya özünə paralel 

və yaxud başqa qaydayla elə məsafəyə köçürürlər ki, bu zaman yeni alınmış fiquru bilavasitə 

qurmaq mümkün olur və yaxud alınan fiqurun qurulması axtarılmaqda olan fiqurun tərtib 

olunmasından asan olur. Köçürmənin istiqaməti tapşırığın şərtindən asılıdır və bu istiqamət 

elə seçilməlidir ki, yeni alınan fiqura mümkün olduğu qədər çox verilən daxil ola bilsin. Pa-

ralel köçürmədən alınan fiquru qurduqdan sonra əks köçürmə aparmaqla axtarılmaqda olan fi-

qur qurulur. Paralel köçürməni oxları paralel olan 2 ox simmetriyasının köməyi ilə də icra et-

mək olar.  
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Problemin elmi yeniliyi: Bu metodun tətbiqi məsələ həllinin analiz mərhələsini asanlaş-

dırır. Ondan əsasən çoxbucaqlıların qurulmasında, həmçinin, ən qısa məsafəyə aid məsələlə-

rin həllində istifadə edilir.  

Bir neçə məsələni nəzərdən keçirək.  

Məsələ 1. ma, mb, mc medianlarına əsasən üçbucaq tərtib edin. 

Analiz. Belə düşünək ki, ABC axtarılmaqda olan üçbucaq, M isə medianların kəsişmə 

nöqtəsidir. AA`=ma, BB`=mb, CC`=mc (şəkil 1). 

 
                                                                         Şəkil 1. 

MB vektoru ilə müəyyən olan paralel köçürməni nəzərdən keçirək. Bu köçürmədə CC` 

medianın MC parçası BD parçasına, C nöqtəsi D nöqtəsinə inikas edir. Bu zaman MBD üçbu-

cağının tərəfləri axtarılmaqda olan ABC üçbucağının medianları ilə  

kimi ifadə edilir. 

Qurma. ma, mb, mc medianları verildiyinə görə üç tərəfinə əsasən MBD üçbucağını tərtib 

edirik. Sonra bu üçbucağın BD tərəfini → BM vektoru ilə paralel köçürüb C nöqtəsini tərtib 

edirik. BM və CM parçaları üzərində müvafiq medianları ayıraraq B` və C` nöqtələrini tərtib 

edirik. BC` və CB` düz xətlərinin kəsişməsindən axtarılmaqda olan üçbucağın A təpə nöq-

təsini tərtib edirik. 

İsbatı. MBD üçbucağından istifadə edib qurduğumuz ABC üçbucağında BA`=A`C oldu-

ğuna görə AA` parçası mediandır. BB` və CC` parçaları da M nöqtəsində kəsişib 2:1 nisbətin-

də bölündüyünə görə mediandır (qurmaya görə). BB` və CC` medianlarının uzunluqları mü-

vafiq olaraq mb və mc-yə bərabərdir. AA` medianına gəldikdə: 

olur. Ona əsasən AA`=ma alırıq 

Araşdırma. Yalnız parçalarından üçbucaq qurmaq mümkün olduğu zaman  

tapşırığın həlli mövcuddur. Göstərmək olar ki, bu həll yeganədir. 

Məsələ 2. a düz xəti və onun müxtəlif tərəflərində A və B nöqtələri verilmişdir. a düz xəti 

üzərində təqdim edilmiş L parçasına bərabər MN parçasını elə ayırın ki, AMNB sınıq xətinin 

uzunluğu ən kiçik olsun. 

Analiz. MN parçasının uzunluğu sabit olduğuna görə  tapşırığın şərti ilə AM və BN parça-

ları cəminin ən kiçik olması tələbi eynigüclüdür.  

Məsələ 3. a düz xəti üzərində M (və yaxud N) nöqtəsinin tapılmasından ibarətdir. AM və 

BN parçalarına görə BN parçasını → NM vektoru ilə köçürmək (şəkil 2). Bu zaman N nöqtəsi 

M-ə, B nöqtəsi isə B`-ə inikas olunar. BN=B`M olduğuna görə M nöqtəsinin elə vəziyyətini 

tapmaq lazımdır ki, uc nöqtələri təqdim edilmiş nöqtələrdə olan B`MA sınıq xətinin uzunluğu 

ən kiçik olsun. Məlumdur ki, bu o zaman ola bilər ki, B`, M və A` nöqtələri bir düz xətt üzə-

rində yerləşsin. 
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                                                                                           Şəkil 2. 

Qurma. a düz xətinə paralel olan BC düz xətini çəkək və onun üzərində təqdim edilmiş L 

parçasına bərabər olan BB` parçasını ayıraq. AB` düz xətini tərtib edirik. AB` düz xəti a düz 

xətini axtarılmaqda olan M nöqtəsində kəsir. 

İsbat. AMB` sınıq xətinin uzunluğu qurmaya əsasən ən kiçikdir. MN=B`B=L olduğuna 

görə AMNB sınıq xətinin uzunluğu ən kiçikdir. 

Araşdırma. Tapşırığın həmişə, həmçinin, yeganə həlli mövcuddur.  

Məsələ 4. d1, d2 diaqonalları, onlar arasındakı  -ı və a yan tərəflərdən birinə əsasən tra-

pesiya tərtib edin. 

 
                                                                                                        Şəkil 3. 

Analiz. Belə düşünək ki, ABCD axtarılmaqda olan trapesiya və AC=d1, BD=d2, 

AOD=, CD=a-dır (Şəkil 3). BD parçasını BC vektoru ilə köçürək. Bu zaman B nöqtəsi C-

yə, D nöqtəsi isə K-ya inikas edər. Bu zaman ACK üçbucağında AC=d1, CK=d2, ACK= 

olar. Beləliklə, məsələ ACK-nın qurulmasına gətirilir 

Qurma. ACK-nı tərtib edirik. Sonra trapesiyanın D təpəsini AK düz xəti ilə (c; a) çevrə-

sinin kəsişməsi kimi tərtib edirik. Nəhayət, CK parçasını KD vektoru ilə köçürərək trapesi-

yanın dördüncü təpə nöqtəsi olan B-ni tərtib edirik. 

İsbat. Qurmaya əsasən AC=d1, BD=CK=d2, CD=a-dır. BD||CK olduğuna görə AOD = 

ACK= və qurmaya əsasən BC||AK olduğuna görə ABCD axtarılmaqda olan trapesiyadır. 

Araşdırma. AK düz xəti ilə (c;a) çevrəsinin kəsişmə nöqtəsindən asılı olaraq tapşırığın 2 

və yaxud bir həlli var. Bu düz xətlə çevrə kəsişmədikdə tapşırığın həlli yoxdur.  

Məsələ 5. Üç tərəfinə və dördüncü tərəfə bitişik -larına əsasən dördbucaqlı tərtib edin.  

Analiz. Belə düşünək ki, ABCD axtarılmaqda olan dördbucaqlı, AB, BC və CD verilən tə-

rəflər, A və D isə verilən - lardır (şəkil 4). CD parçasını → CB vektoru ilə köçürsək o, BD` 

vəziyyətini alar. Həmçinin BD` düz xətti AD parçasına D=BKA-ı altında meyl edir. De-

məli, ABD sınıq xəti, onun əsasında isə axtarılmaqda olan ABCD dördbucaqlısı qurula bilər.  

 
                                                                                                Şəkil 4. 
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Qurma. ABK-nı tərtib edirik. Sonra BK düz xəti üzərində BD`=CD ayırıb D nöqtəsini 

tərtib edirik. DD`=BC olduğuna görə D nöqtəsini təyin etməyə görə (D`; BC) çevrəsini çəki-

rik. C təpəsini təyin etməyə görə D`B parçasını DC vəziyyətinə gətirən köçürmə aparaq. 

ABCD dördbucaqlısı qurulmuş olur. 

İsbat. Qurmadan əldə olunur ki, ABCD dördbucaqlısında AB, BC və CD tərəfləri təqdim 

edilmiş uzunluqda, A və D - ları isə təqdim edilmiş - lara bərabərdir.  

Araşdırma. D nöqtəsinin AD düz xətindən məsafəsi təqdim edilmiş BC tərəfindən kiçik 

olduğu zaman həll mümkündür. Ona görə ki, təkcə bu halda (D; BC) çevrəsi AD düz xətini 

kəsir. Bu zaman ümumiyyətlə desək, 2D və D1 kəsişmə nöqtələrini alırıq. Bu dördbucaqlılar-

da A və D - ları təqdim edilmiş - lara bərabər olduğu zaman  həmin dördbucaqlılar tapşırı-

ğın həlli olur. Qonşu - lara bərabər olduğu zaman  isə həll olmur. D nöqtəsi tapşırığın həl-

linə görə ABCD dördbucaqlısını verir. D1 nöqtəsi isə həll vermir. Belə ki, D1 nöqtəsinə mü-

vafiq ABC1D1 dördbucaqlısında A və D1 - ları təqdim edilmiş - lara bərabər olmayıb on-

ları 180-yə tamamlayan - lardır.  

Məsələ 6. (O; R), (O1; r) çevrələri, g düz xəti və m parçası verilmişdir. g düz xətinə pa-

ralel elə kəsən çəkin ki, onun təqdim edilmiş çevrələrlə kəsişməsindən alınan vətərlərin uzun-

luqları cəmi m parçasına bərabər olsun.  

Analiz. Belə düşünək ki, AD-axtarılmaqda olan kəsəndir (Şəkil 5). 

 
                                                                                                           Şəkil 5. 

Yəni AD||g və AB+CD=m-dir. (O; r) çevrəsini → CB vektoru ilə köçürək. Fərz edək ki, 

bu zaman D nöqtəsi D-ə, O1 mərkəzi O1`-ə, CD vətəri isə (O1`;r) çevrəsinin BD` vətərinə 

inikas olunacaqdır. Məlumdur ki, AB+BD`=AD`=m olar. O və O` mərkəzlərindən AD kə-

səninə müvafiq olaraq OF və O1`G perpendikulyarları endirsək, şəkildən göründüyü kimi, 

 
olar. Bu da paralel köçürmə vektorunun uzunluğunu müəyyən etməyə imkan verir. Doğ-

rudan da, O1O1` düz xəti təqdim edilmiş g düz xətinə paralel olduğuna görə onu qurmaq olar. 

E nöqtəsi də O1E perpendikulyarının oturacağı olduğuna görə onu da qurmaq olar. E nöqtə-

sindən başlayaraq O1O1` düz  xəti üzərində parçasını ayıraraq O1` nöqtəsini alarıq. 

Beləliklə, köçürmə vektoru məlum olur. O və O1` çevrələrinin B və B` kəsişmə nöqtələri tap-

şırığın həllini müəyyən edir. 

Qurma. O1 nöqtəsindən O1O1`||g çəkib OE⊥O1O1` qurur və onun üzərində 

ayırırıq. Bununla köçürülmüş çevrənin O1` mərkəzini tərtib edirik. O1` nöqtə-

sindən r radiuslu çəkərək (O; R) və (O1`;r) çevrələrinin B və B` kəsişmə nöqtələrini tərtib edi-

rik. B və B` nöqtələrindən g düz xətinə paralel çəkilən kəsənlər axtarılmaqda olan düz xətdir.  

İsbat. AB+BD`=AD` olduğundan 
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alırıq 

Məlumdur ki, AB+BD`=m=AB+CD (b.i.t.o)  

Araşdırma. (O;R) və (O1`;r) çevrələrinin kəsişmə nöqtələri tapşırığın həllidir. Ona əsasən 

bu çevrələrin hansı şərtlər daxilində kəsişdiyini araşdıraq.  

Məlum olduğu kimi, bu şərtləri  

R+ r ≥ OO1` və R – r ≤ OO1`  

kimi ifadə etmək olar. OE=P işarə edərək ΔOO1`Edən 

 
tapa bilərik. Bu zaman çevrələrin kəsişmə şərtləri 

 
şəklində olar. Burada bərabərlik işarəsi çevrələrin toxunduğu hala uyğundur. Bu halda tap-

şırığın yeganə həlli mövcuddur. 

Məsələ 7. AB düz xəti üzərində elə X nöqtəsi tapın ki, onu təqdim edilmiş M və N nöqtə-

ləri ilə birləşdirdikdə alınan NXB-ı MXA bucağından 2 dəfə böyük olsun (şəkil 7).  

 
                                                                                                      Şəkil 6. 

Analiz. Belə düşünək ki, X nöqtəsi elə tərtib olunmuşdur ki, NXB=2MXA və C nöq-

təsi B düz xətinə nəzərən M nöqtəsinə simmetrik nöqtədir. Bu zaman MXL=CXL olar və 

təqdim edilmiş məsələ aşağıdakı məsələyə gətirilər: “AB düz xəti və N, C nöqtələri verilmiş-

dir. AB düz xəti üzərində elə X nöqtəsi tapın ki, NXB=2CXA olsun”. Bu yeni məsələni 

həll etməyə görə NX düz xətini uzadaq. Bu zaman KXL=NXB olduğuna görə 

KXC=CXL alınar. Bu isə XC düz xətinin KXL -nın tənböləni olması deməkdir. Beləlik-

lə, axtarılmaqda olan NX düz xəti (C;LC) çevrəsinin toxunanıdır. 

Qurma. AB düz xətinə nəzərən təqdim edilmiş M nöqtəsinə simmetrik C nöqtəsini tərtib 

edək və (C; LC) çevrəsini çəkək. Sonra N nöqtəsindən bu çevrəyə toxunan tərtib edək. Həmin 

toxunan AB düz xətini axtarılmaqda olan nöqtədə kəsəcəkdir.  

İsbat. ΔLXC=ΔCXK olduğuna görə CXL=CXK olur. NXB=KXL və CXL= 

MXA olmasından NXB=2MXA olduğunu alırıq.  

Araşdırma. M və N nöqtələri AB düz xəti üzərində olmadıqda tapşırığın həmişə həlli möv-

cuddur. Təqdim edilmiş nöqtədən çevrəyə 2 toxunan çəkmək mümkün olduğuna görə tapşırı-

ğın dörd həlli mövcuddur. M və N nöqtələri AB düz xətinin müxtəlif tərəflərində olarsa, mə-

sələn, M nöqtəsi C ilə üst-üstə düşərsə, Bu zaman qurma məlumdur.  

Məqalənin aktuallığı. Təklif olunan tapşırığın həlinə tətbiq ediləcək həndəsi çevirmənin 
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seçilməsi tələbələrə görə xüsusi çətinlik əmələ gətirir. Məqalə də məhz bu mövzuya həsr edil-

diyindən onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə orta ixtisas məktəblə-

rində çevirmələr üsulu ilə müstəvi üzərində qurmaların tədrisi texnologiyasının bəzi məsələlə-

rindən söhbət açılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Технология обучения конструкциям на плоскости путем 

преобразований в средних специальных школах 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются следующие вопросы: 

— Преимущества образовательных технологий; 

— Актуальность технологии обучения построению на плоскости методом преобра-

зований в ВУЗе. 
 

A.N. Siracova 

 

Technology of teaching structures on a plane by  

transformations in secondary special schools 

 

Summary 

 
The article addresses the following issues: 

— The advantages of educational technologies; 

— The relevance of the technology of teaching construction on a plane by the method of 

transformations in the university. 
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Məktəbdə təhsil yalnız şagirdlərə yalnız biliklər sistemi verməklə kifayətlənməməli, həm 

də onların düşünmə tərzinin yüksək səviyyəyə çatmasına, yaradıcılıq fəallığının artmasına 

xidmət etməlidir. Bunun həyata keçirilməsi üçün riyaziyyat dərslərində ekstremumun tətbiqi 

ilə məsələ həlli bacarığını inkişaf etdirmək lazımdır. Metodik ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, 

bu işin düzgün təşkili şagirdlərin bilik səviyyəsini yüksəldir, mənimsəmə qabiliyyətini artırır, 

onları fəallaşdırır. 

Orta məktəb riyaziyyat kursunun əsas məqsədlərindən biri konkret obyektlər arasındakı 

funksional asılılığın tətbiq edilməsi vərdişinin yaradılmasıdır. Bu vərdişlərin yaranması üçün 

hər məsələnin həlli zamanı müəyyən ekstremum aparılması zəruridir. 

Gündəlik həyatımızda iqtisadiyyatın, sənayenin, tibbin və s. sahələr üzrə problemlərin həl-

lində optimallaşdırma məsələləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada müxtəlif dəyişənlərin 

daxil olduğu real situasiyanın analitik riyazi modelini müəyyən etmək riyaziyyat təlimində 

qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən biridir. Asılı dəyişənin maksimum və ya minimum olması-

nı təmin edən sərbəst dəyişənin (verilən şərtlər daxilində) optimal qiymətlərini tapmaq çox 

müraciət edilən vacib problemlərdir. 

Bir çox riyazi məsələlərin həlli də belə məsələlərə nümunə ola bilər. Məsələn, “İki ədədin 

fərqi 20-yə bərabərdir. Bu ədədləri elə seçin ki, onların hasili ən böyük olsun”. Göründüyü ki-

mi burada sərbəst dəyişən iki ədədin bir-birindən asılılığı şərti verilmişdir. Burada dəyişən iki 

ədədi x və y kimi işarə etsək, onlar arasında bir asılılığın verildiyini də görərik, bu ədədlərin 

biri digərindən 20 vahid böyükdür. Deməli, optimallaşdırma məsələsinə uyğun funksiyanın 

analitik şəkli  kimi olmalıdır. 

Optimallaşdırma məsələlərinin həll edilməsi planı isə aşağıdakı kimi verilə bilər: 

• Məsələnin şərtində hansı məlumatlar verilmişdir? 
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• Sabit kəmiyyətlər hansılardır? 

• Dəyişən kəmiyyətlər hansılardır? Bu kəmiyyətlərin qiymətləri haqqında məsələdə hər 

hansı məlumat varmı? Onlar mənfi, çox böyük, çox kiçik ola bilərlərmi?  

• Verilən sabit kəmiyyətlə dəyişənlər arasında hansı əlaqə mövcuddur? Bu əlaqəni sözlə 

ifadə edin. 

Məsələnin şərtində nəyi tapmaq tələb edilir? 

• Qiyməti axtarılan asılı dəyişənlə məsələdə verilən sərbəst dəyişən kəmiyyət arasındakı 

analitik asılılığı necə ifadə etməliyəm? 

• Bu asılılığı funksiya şəklində yazmaq üçün bütün dəyişənləri tələb edilən dəyişənlə ifadə 

edin. Bu zaman tələb edilən kəmiyyətin ala biləcəyi qiymətləri qeyd etməyi unutmayın. 

Funksiya hansı intervalda diferensiallanandır? 

• Funksiyanın törəməsini tapın.  

• Funksiyanın böhran nöqtələrini tapın. 

• Böhran nöqtələrinin funksiyanın şərtlərinə uyğun təyin oblastına aid olub-olmadığını 

yoxlayın. 

• Böhran nöqtələrinin maksimum və ya minimum olduğunu müəyyənləşdirin. 

Mövzuya uyğun məsələnin qoyuluşu və həlli isə aşağıdakı nümunədəki kimi ola bilər : 

Məsələnin qoyuluşu: Minimum zaman sərfi. Rəsul qayıqla eni 1 km olan su hövzəsinin 

sağ sahilindəki A nöqtəsindən digər sol sahilində yerləşən B nöqtəsinə çatmalıdır. Bunun üçün 

o aşağıdakı yollardan birini seçə bilər.  

1) A nöqtəsindən C nöqtəsinə qayıqla keçdikdən sonra piyada B nöqtəsinə gələ bilər. 

2) A nöqtəsindən B nöqtəsinə birbaşa qayıqla gələ bilər.  

3) A nöqtəsindən B və C nöqtələri arasında yerləşən hər hansı D nöqtəsinə qayıqla gəlib, 

D-dən B-yə yenə piyada gələ bilər.  

Rəsul qayıqla saatda 3 km və piyada saatda 5 km yol qət edərsə, hansı yolu seçsə,  

nöqtəsinə daha tez çatar? 

Məsələnin həlli: Tutaq ki, Rəsul əvvəlcə qayıqla müəyyən bir D nöqtəsinə gəlir, sonra isə 

piyada -yə gəlir.  qəbul edək. Onda  olar. -dan -yə Rəsulun 

gəlməsi üçün zaman funksiyası qursaq, şərtə görə 

     alarıq. 

        Buradan,  

 tənliyini həll edək: 

 

A C 

B 

D 2,4 km 

1 km 

1 km 
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 olduqda  olduqda isə  olduğundan, 

 

Deməli, Rəsul  nöqtəsindən 0,75 km məsafədə olan  nöqtəsinə qayıqla gəlib, sonra 

piyada nöqtəsinə getsə, ən tez çatar. 

İndi törəmədən istifadə etməklə həmin üsulun əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilməsindən 

danışaq. 

 funksiyası verildikdə,  ədədi üçün 

|  şərti ödənərsə, f(x) funksiyası [a, b] parçasını özünə 

sıxılmış inikas etdirir.  

Bu anlayışı həndəsi olaraq izah etmək olar:  funksiyası qrafikinin bütün müm-

kün (AB) vətərlərinə baxmaq və [tg  ifadəsini yuxarıdan qiymətləndirmək lazımdır, burada 

 vətərin absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağı göstərir. Burada fərz 

edəcəyik ki, ,  funksiyası qrafikinin kəsilmə və sınma nöqtələri yoxdur. 

Göstərilən şərtlərin ödənilməsini  funksiyasından tələb etmək o deməkdir ki, bu 

funksiya Lanqranj teoreminin şərtlərini ödəməlidir. Teoremin həndəsi izahı XI sinifdə 

 kursunda verildiyindən biz burada onun üzərində dayan-

mırıq. 

Laqranj teoreminə əsasən  Deməli, [a,b] parçasından olan və 

bərabərsizliyini ödəyən bütün c-lər üçün və ya başqa sözlə  üçün  

|  olarsa,|tg  bərabərsizliyi doğrudur.  

Misal 1: xx 42 =  tənliyinin [0,1] parçasında yerləşən kökünü 0,3 qəbul etdikdə yol verilən 

xətanı hesablayın. 

Həlli: Tənliyin  kimi yazaq ki,  qəbul edək və  tapaq: 

 

 olduqda, . Burada  qəbul edək. Aydındır ki, -dir. Ona görə 

də  olduğundan, | - | | düsturu n=3 götürməklə tətbiq 

edə bilərik: 

| - |=|  

Deməli,  götürdükdə yol verilən xəta 0,002-dən kiçik olur. Bütün bu məlumat-

ların sistemlə şagirdlərə öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Lakin dərsliklərdə belə sxem yoxdur. 

Ona görə təklif edirik ki, dərsdə və ya dərsdən kənar məşğələlərdə belə sistemləşdirmə apa-

rılsın. Digər riyazi məsələlərlə yanaşı ekstremumun tətbiqi vasitəsilə məsələ həlli şagirdlərə 

öyrədilməlidir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 273 

Məqalənin aktuallığı. Məktəb riyaziyyat təlimində bir sıra məsələ növləri həll edilir ki, 

bunlardan biri də ekstremum tətbiqi ilə məsələlərin həllidir. Ekstremum tətbiqi ilə 10-cu sinif-

də həll olunan məsələlərin həlli texnologiyası şagirdlərin ümumi bilik, bacarıq və vərdişlərini 

formalaşdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə 10-cu sinfin riyaziyyat təlimində ekstremumun 

tətbiqi ilə həll olunan məsələlərin həlli texnologiyası nümunələr əsasında işlənilmişdir. Bu-

nunla yanaşı hansı riyazi məsələlərə ekstremumu tətbiq edilməsi yolları göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəbin 10-11 sinif şagirdlə-

ri, orta ixtisas məktəbinin müəllimləri, tələbələri, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bi-

lərlər. 
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Технология решения задач через экстремумную  

реализацию в 10 классах 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается решение задачи по экстремуму для учеников 10 классов. В 

статье решена типовая задача с применением метода экстремума и подчеркнута важ-

ность метода обучения. 

При проведении исследования по данной теме в статье были полностью выявлены и 

упомянуты популярные научные статьи. 
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Summary 

 
The article discusses the solution to the extremum problem for students in grade 10. The 

article solved a typical problem using the extremum method and emphasized the importance 

of the teaching method. 

When conducting research on this topic, popular scientific articles were fully identified 

and mentioned in the article. 
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Məktəb həndəsəsi (Evklid həndəsəsi) formalaşdığı ilk vaxtdan xüsusi struktura malik ol-

muşdur. Özünün inkişaf mərhələsində bu struktur dəfələrlə dəqiqləşdirilmiş, təkmilləşdirilmiş 

və daha sadə şəklə gətirilmişdir. 

Heç şübhə yoxdur ki, həndəsənin tədrisi ilə məşğul olan hər bir müəllimi müasir məktəb 

həndəsəsinin strukturu daha çox maraqlandırır. Doğrudan da, əgər müəllim tədris prosesində 

həndəsənin məntiqi quruluşunu dərindən dərk edirsə, o, bütövlükdə həm də nəzəriyyəni dərin-

dən dərk edir, fənnə yaradıcı yanaşır. Bu halda verilən riyazi bilik möhkəm bünövrəyə əsas-

lanır və şagirdlərin riyazi təfəkkürünü inkişaf etdirməklə onların sərbəst məntiqi mühakimə 

yürütmələrinə şərait yaradır. Bu baxımdan tədrisin hər bir anında nəzəriyyəni aksiomatik 

əsaslandırmağın nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olması özlüyündə aydındır. 

Müasir məktəb həndəsəsi nəzəriyyəsinin strukturu ilə tanış olmazdan əvvəl ümumiyyətlə, 

riyazi struktur və riyazi nəzəriyyə anlayışlarını xatırlayaq. 

Hər bir riyazi nəzəriyyə xüsusi bazaya əsaslanır. Bu o deməkdir ki, qurulan nəzəriyyə 

üçün hər şeydən əvvəl ilk anlayışlar (tərifsiz qəbul edilən anlayışlar) və bu anlayışlar arasında 

münasibətlər (yaxud əməllər) təyin edilir. Sonra ilk anlayışlara və onlar arasındakı münasibət-

lərə əsaslanaraq vacib olan təriflər qəbul edilir. Nəhayət, ilk anlayışlar arasında təyin olunan 

münasibətlər tələb olunur ki, bunlar konkret verilmiş xassələri ödəsin. Bu zaman deyilir ki, tə-

yin olunan münasibətlər verilən ilk anlayışlara əsaslanan nəzəriyyənin strukturunu müəyyən 

edir. İlk anlayışlara strukturun bazası, strukturun ödədiyi xassələrə isə strukturun aksiomları 

deyilir. Praktik ehtiyacdan irəli gələn və aksiomların köməyi ilə isbat olunan və yaxud ak-

siomlardan məntiqi nəticə kimi alınan təkliflərin (teoremlərin) külliyyatına isə nəzəriyyə de-

yilir. Nəzəriyyənin belə qurulması aksiomatik metod adlanır. 

Məlumdur ki, hazırda orta məktəbdə həndəsə fənni A.B. Poqorelovun “Həndəsə” (6-10) 

dərsliyi əsasında tədris olunur. Bu dərslikdə həndəsə üçün verilən riyazi struktur öz xüsusiy-

yəti etibarilə əvvəlki dərslikdə (A.N. Kolmoqorovun redaksiya ilə buraxılan həndəsə dərslik-

lərində) verilən strukturdan əsaslı surətdə fərqlənir. Odur ki, yeni dərslik əsasında fənnin mən-

tiqi quruluşunu öyrənməyə ehtiyac duyulur. 

Burada dərsliyin funksiyasına daxil olmadığına görə nəzəriyyənin strukturuna xüsusi böl-

mə və ya paraqraf ayrılmamışdır. Lakin dərsliyi diqqətlə izlədikdə aydın olur ki, məktəb hən-

dəsəsi üçün strukturun bazası (ilk anlayış) olaraq nöqtə, düz xətt və müstəvi götürülür. İlk an-

layışlar arasındakı münasibətlər isə belə təyin edilir: Nöqtə, düz xətt və müstəvilər üçün “ai-

diyyət” münasibəti, düz xəttin nöqtələri üçün “tərtib” münasibəti. 

“Aidiyyət” münasibətləri sözlə belə ifadə olunur: “nöqtə, düz xətt və ya müstəvi nöqtədən 
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keçir”, “müstəvi düz xətdən keçir” və s. 

Əgər nöqtə iki düz xətt üzərində yerləşirsə, onda deyilir ki, düz xətlər bu nöqtədə kəsişir 

və ya bu nöqtə düz xətlərin kəsişmə nöqtəsidir. Buradan isə kəsişən düz xətlərin tərifi alınır. 

“Aidiyyət” münasibəti eyni zamanda paralel düz xətlərə tərif vermək və bununla da ilk an-

layışlar arasında “paralellik” münasibəti yaradılır. 

“Tərtib” münasibəti düz xətlər üzərində yerləşən nöqtələrin qarşılıqlı vəziyyətlərinin sözlə 

ifadə olunmasıdır ki, bu da “arasında yerləşir” kimi ifadə olunur. 

Münasibətlərin köməyi ilə parçaya, yarım düz xəttə, bucağa və üçbucağa tərif verilir. Bu-

radan isə yeni həndəsi obyektlər üçün “ölçü” münasibətləri yaranır. Beləliklə, parça üçün 

“uzunluq”, bucaq üçün “dərəcə ölçüsü” münasibəti yaranır və tələb olunur ki, onlar müəyyən 

xassələri ödəsin. 

“Ölçü” münasibətləri öz növbəsində parçanın, bucaq və üçbucağın bərabərliklərinə tərif 

vermək imkanı yaradır, bərabər parça, bucaq və üçbucaqların “ayrılması” münasibətlərini 

müəyyən edir. 

Dərslikdə ilk anlayışlar arasında təyin edilmiş münasibətlərdə ödənməsi tələb olunan xas-

sələr, yəni məktəb həndəsəsinin aksiomları beş qrupa bölünür: 

I qrup. Aidiyyət aksiomları. 

➢ Hər hansı düz xəttə aid olan nöqtələr və aid olmayan nöqtələr var. 

➢ İxtiyarı iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirmək olar. 

➢ Hər hansı müstəviyə aid olan nöqtələr və aid olmayan nöqtələr var. 

➢ Əgər iki müxtəlif müstəvi ortaq nöqtəyə malikdirsə, onlar düz xətt boyunca kəsişir. 

➢ Əgər iki müxtəlif düz xətt ortaq nöqtəyə malikdirsə, onlardan bir müstəvi keçirmək 

olar. 

II qrup. Tərtib aksiomları. 

➢ Düz xətt üzərində üç nöqtədən yalnız biri o biri ikisinin arasında yerləşir. 

➢ Düz xətt müstəvini iki yarım müstəviyə bölür. 

III qrup. Ölçü aksiomları. 

➢ Hər bir parçanın sıfırdan böyük müəyyən uzunluğu var. Parçanın uzunluğu onun hər 

hansı nöqtəsi ilə bölündüyü hissələrin uzunluğu cəminə bərabərdir. 

➢ Hər bir bucağın sıfırdan böyük dərəcə ölçüsü var. Açıq bucaq 1800-yə bərabərdir. Bu-

cağın dərəcə ölçüsü onun tərəfləri arasından keçən istənilən şüa ilə bölündüyü hissələrin dərə-

cə ölçüləri cəminə bərabərdir. 

IV qrup. Parça və bucağın ayrılması aksiomları. 

➢ İstənilən yarım düz xətt (şüa) üzərində onun başlanğıc nöqtəsindən verilmiş uzunluqda 

yalnız və yalnız bir parça ayırmaq olar. 

➢ İstənilən yarım düz xətdən başlayaraq verilmiş yarım müstəvidə verilmiş dərəcə öl-

çüsü 1800-dən kiçik olan yalnız və yalnız bir bucaq ayırmaq olar. 

➢ Hər bir bucaq üçün verilmiş düz xəttə nəzərən verilmiş vəziyyətdə yerləşən və ona bə-

rabər olan üçbucaq var  

Axırıncıya üçbucağın varlıq aksiomu da deyilir. 

V qrup. Paralellik aksiomu. 

➢ Düz xətt üzərində yerləşməyən nöqtədən müstəvidə bu düz xəttə ən çoxu bir paralellik 

keçirmək olar. 

Dərslikdə həndəsi fiqurlara və onların elementlərinə təriflər verilir, habelə qəbul edilən tə-

riflərə və aksiomlara əsaslanaraq 75 teorem isbat olunur ki, bu da məktəb həndəsə kursunu 

təşkil edir. 
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Həndəsədə hər bir teoremin isbatı özündən əvvəlki teoremlərə əsaslansa da, nəticə etibari-

lə isbat zamanı aksiomlar əsas götürülür. Ona görə də həndəsənin məntiqi əsaslandırılması 

özü aksiomatik əsaslandırmadan ibarət olur. Bütün bunlar aksiomatik əsaslandırmadan ibarət 

olur. Bütün aksiomatik əsaslanmanın nə dərəcədə nəzəri və metodik əhəmiyyətə malik olma-

sını aydın göstərir. Doğrudan da, əgər şagird əvvəlcədən qəbul edilmiş xassələrin (aksiomla-

rın) vacibliyini aydın dərk edərsə, o, yeni biliyi əlaqəlilik prinsipi əsasında qavrayır və ciddi 

məntiqi mühakimə yürütmə qabiliyyətinə yiyələnir ki, bu da həndəsənin aksiomatik əsaslan-

dırmağın metodik üstünlüklərindən biridir. 

Ümumiyyətlə, ilk anlayışlardan və onlar arasındakı münasibətlərdən kənar həndəsədə heç 

bir yeni tərif, teorem və məsələ yoxdur. Başqa sözlə desək, yeni verilən tərifdə və eləcə də, 

hər bir teoremin şərtində ilk anlayışlar, habelə bunlar arasındakı münasibətlər əsas götürülür. 

Lakin dərslikdə adətən onlar heç də xüsusi olaraq aksiomatik əsaslandırılmır və bu vacib mə-

sələ öz həllini ancaq müəllimin izahında tapır. Bu baxımdan müəllimə kömək məqsədi ilə tə-

rif, teoremlərin isbatını və məsələ həllinin aksiomatik əsaslandırılmasına dair nümunələr ve-

ririk. 

Üçbucağın tərifini xatırlayaq: 

Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən və cüt-cüt onları birləşdirən üç parçadan ibarət 

olan fiqura üçbucaq deyilir. Bu nöqtələr üçbucağın təpələri, parçalar isə onun tərəfləri adla-

nır. 

Göründüyü kimi, tərifdə təpə və tərəflərin varlığı heç də aksiomlara görə əsaslandırılmır. 

Odur ki, dərs prosesində belə nöqtə və parçaların varlığını uyğun olaraq I.1 və I.2 xassələrinə 

(aksiomlarına) görə əsaslandırılarsa, şagirdlər aksiomların (xassələrin) əhəmiyyətini dərindən 

dərk edər, tərifi isə məntiqi qavramış olar. 

Məqalənin aktuallığı. Həndəsə kursunu tədris edən hər bir müəllimi müasir məktəb hən-

dəsəsinin strukturu daha çox düşündürür. Müəllim tədris zamanı həndəsənin məntiqi qurulu-

şunu dərindən dərk edirsə, deməli, o, bütövlükdə həm də nəzəriyyəni dərindən dərk edir. Bu 

zaman verilən riyazi bilik də möhkəm bünövrəyə əsaslanır və şagirdlərin riyazi təfəkkürünü 

inkişaf etdirməklə onların sərbəst məntiqi mühakimə yürütmələrinə şərait yaradır. Məqalə də 

bu kimi vacib məsələyə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Həndəsə məzmun xətti üzrə materialların həndəsədə məntiqi 

əsaslandırmadan istifadə etməklə yanaşılmasına baxılması məqalənin elmi yeniliyini təşkil 

edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.А. Нахматова  

 

Логические рассуждения в геометрии 

 

Резюме 

 
Каждый учитель, ведущий курс геометрии, больше думает о структуре современной 

школьной геометрии. Если учитель имеет глубокое понимание логической структуры 

геометрии в обучении, то он имеет глубокое понимание теории в целом. Математи-

ческие знания, полученные в это время, также основаны на прочном фундаменте и поз-

воляют студентам делать свободные логические суждения, развивая свое математичес-

кое мышление. В статье также рассматривается подход материалов к строке содержа-

ния геометрии с использованием логического обоснования в геометрии. 

 

A.A. Nahmatova 

 

Logical reasoning in geometry 

 

Summary 

 
Every teacher who teaches a geometry course thinks more about the structure of modern 

school geometry. If a teacher has a deep understanding of the logical structure of geometry in 

teaching, it means that he has a deep understanding of the theory as a whole. The 

mathematical knowledge given at this time is also based on a solid foundation and allows 

students to make free logical judgments by developing their mathematical thinking. The 

article also considers the approach of materials on the geometry content line using a logical 

rationale in geometry. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 21.12.2020 
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IV sinif şаgirdlərinə alqоritmlər və  

iсrаçılаrın öуrədilməsi mеtоdikаsı 
 

Nərgiz Аslаn qızı Bаğıуеvа 

 Аzərbаусаn Dövlət Реdаqоji Univеrsitеti 

Е-mаil: n_bаgi@hоtmаil.соm 

 

Rəуçilər: r.ü.f.d., dоs.R.Q. Сəlilоvа, 

                 r.ü.f.d. K.А. Mirzəуеvа 

 

Аçаr sözlər: аlqоritm, budаqlаnmа, iсrаçı, рrоqrаmlаşdırmа, bасаrıq, sinif, mеtоdikа, 

bilik 

Ключевые слова: алгоритм, ветвление, исполнитель, навыки, класс, методология, 

знания 

Кеу wоrds: аlgоrithm, brаnсhing, ехесutоr, sкill, сlаss, mеthоdоlоgу, кnоwlеdgе 

                                      

АLQОRİTMİN MƏŞHUR İСRАÇILАRI 

 

TƏLİM 

NƏTİСƏLƏRİ 

• sаdə məsələlərin həll аlqоritmlərini tərtib еdir; 

• хətti аlqоritmləri sаdə nümunələrlə izаh еdir. 

Əsаs АNLАУIŞLАR    Аlqоritm, хətti аlqоritm 

Dərsin TİРİ Dеduкtiv 

İstifаdə оlunаn 

İŞ FОRMАLАRI   

Bütün siniflə iş, qruр işi, fərdi iş 

İstifаdə оlunаn 

ÜSULLАR     

Bеуin həmləsi, оуun, situаtiv рrакtiкum 

Fənlərаrаsı 

İNTЕQRАSİУА   

А-d. – 2.2.3, Riу. – 2.1.1, 2.3.1, F-t. – 4.1.1 

Təсhizаt   İş vərəqləri, qiуmətləndirmə vərəqləri, üç munсuq, üç iр, üç 

stəkаn, su və limоnаd 

 

MОTİVАSİYА 

 

Müəllim əvvəlсədən gətirdiуi üç stəkаnı stоlun üstünə qоуur. Bir stəkаnа su, ikinсisinə isə 

limоnаd tökür. Üçünсü stəkаn bоş qаlır. Müəllim şаgirdlərə məsələni səsləndirir: 

– Bоş stəkаndаn istifаdə еtməklə mауеlərin уеrlərini nесə dəуişməк оlаr? 

Şаgirdlərin саvаblаrı söуlənilir. Кimsə саvаbı göstərə də bilər. Müəllim lövhədə həll аlqо-

ritmini аddımlаrlа уаzır: 

 

      1. Suуu bоş stəkаnа tök. 

2. Limоnаdı bоşаlmış stəkаnа tök. 

3. Suуu bоşаlmış stəkаnа tök 

Sоnrа müəllim: 

– Bu сür məntiqi məsələlər sizə çох rаst gəlib. Оnlаrın həllini nесə göstərmək оlаr? 

mailto:n_bagi@hotmail.com
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Şаgirdlərin саvаblаrı dinlənilir. 

Lövhədə tədqiqаt suаlı və şаgirdlərin fərziууələri уаzılır. 

Tədqiqаt suаlı: Məntiqi məsələlərin həll аlqоritmlərini nесə tərtib еtmək оlаr? 

 

TƏDQİQАTIN АРАRILMАSI 

        

Müəllim хətti аlqоritmlər hаqqındа şаgirdlərin köhnə biliklərini уаdа sаlır. Sоnrа sinfi 2 

qruра bölüb hər bir qruра vеrilmiş məsələnin həlli аlqоritmini tərtib еtməуə tарşırır. 

      I qruр 

Аtа iki оğlu ilə уürüşə çıхmışdı. Оnlаr gəlib çауın sаhilinə çаtdılаr. Sаhildə kiçiк qауıq 

gördülər. Lакin qауıq о qədər kiçik idi ki, оnа уа аtа təк, уа dа iki оğul уеrləşirdi. Аtа və 

оğullаr о biri sаhilə nесə kеçə bilərlər? 

      II qruр 

Müхtəlif rəngli üç munсuq bir uсu düуünlənmiş iрə düzülüb. Bu munсuqlаrı bir uсu dü-

уünlənmiş ikinсi iрə еуni qауdаdа köçürtməк lаzımdır. Köməк üçün еуni сür düуünlənmiş bir 

iр də vаr. 

 
 

MƏLUMАT MÜBАDİLƏSİ VƏ MÜZАKİRƏSİ 

 

Hər qruрun bir nümауəndəsi lövhəуə çıхır və qruрun işini təqdim еdir. 

Müəllim suаllаr verir. 

 

 

I qrupa: 

–Bu alqoritmi hansı formada təqdim 

etdiniz? Onu cədvəl vasitəsilə belə 

göstərmək olardı: A- ata, O1- birinci, 

O2- ikinci oğuldur. 

–Bu alqoritmi üç yoldaşınız vasitəsilə 

göstərin. Bu hansı növ alqoritmdir? O, 

nə üçün xəttidir? Bu alqoritmin 

icraçıları kimlərdir? 

II qrupa: 

–Bu məsələ daha hansı məsələyə 

oxşayır? Alqoritmi necə təqdim 

etdiniz? Daha necə təqdim etmək 

olardı? Nəyə görə bu alqoritmi oxlarla 

göstərmək olmaz? 
 

 
  

Müəllim şаgirdlərdən bu məsələnin həllini göstərməуi хаhiş еdir. 

– Bu аlqоritmin iсrаçısı kimdir? Bu məsələnin аlqоritmi hаnsı növdür? О, nə üçün хətti-

dir? 
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ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİСƏ 

 

Müəllim sinfə suаllаr vеrir: 

– Siz riуаziууаt dərslərində hаnsı məsələləri həll еdirsiniz? Bir məsələnin həll уоlunu öу-

rənəndən sоnrа оnu bаşqаlаrınа tətbiq еdə bilirsinizmi? Məsələləri həll еdərkən tələb оlunаn 

аddımlаrı həmişə аrdıсıl оlаrаq iсrа еdə bilirsinizmi? 

Müəllim şаgirdlərin саvаblаrını ümumiləşdirib оnlаrlа birlikdə nətiсə çıхаrır: 

– Həуаtımızdа bəzi məsələlər уеrdəуişmə ilə bаğlı оlur. Bu уеrdəуişmə məsələlərini müх-

təlif уоllаrlа həll еtmək оlur. Lаkin еlə məsələləri ən аz аddımа həll еtməуə çаlışmаq lаzım-

dır. Gördüуünüz kimi, bu аlqоritmləri müхtəlif fоrmаlаrdа təqdim еtmək оlаr. Еlə fоrmа sеç-

mək lаzımdır ki, о dаhа ауdın və əуаni оlsun. Bu аlqоritmlərin hаmısı хətti аlqоritmlərə аid-

dir. Çünki bu аddımlаr уаzıldığı аrdıсıllıqlа уеrinə уеtirilir. 

Müəllim dərsin əvvəlində irəli sürülən fərziууələri хаtırlаdır və оnlаrı şаgirdlərin fəаl işti-

rаkı ilə qаzаnılmış biliklərlə müqауisə еdir. 

 

YАRАDIСI TƏTBİQЕTMƏ 

 

Şаgirdlər "Hаnоу qülləsi" məsələsini üç hаlqа üçün həll еtməуə çаlışmаlıdırlаr. Məsələ 7 

аddımа həll оlunur. 

 

АLQОRİTMLƏRDƏ BUDАQLАNMА 

 

TƏLİM 

NƏTİСƏLƏRİ 

• gündəlik həуаtdа “əgər - оndа” qауdаsı оlаn аlqоritmlərə 

misаllаr göstərir; 

• аlqоritmdə budаqlаnmаnı izаh еdir; 

Əsаs 

АNLАУIŞLАR    

Аlqоritm, şərt, budаqlаnmа, blоk-sхеm, аlqоritmin sözlə 

təqdim еdilməsi 

Dərsin TİРİ Dеduktiv 

İstifаdə оlunаn 

İŞ FОRMАLАRI   

Bütün siniflə iş, qruр işi, fərdi iş 

İstifаdə оlunаn 

ÜSULLАR     

Bеуin həmləsi, təqdimаt, situаtiv рrакtikum, оуun 

Fənlərаrаsı 

İNTЕQRАSİУА   

А-d. – 2.2.3, Riу. –2.1.1, Tех. – 1.2.3 

Təсhizаt   İş vərəqləri, qiуmətləndirmə vərəqləri, üç munсuq 

 

MОTİVАSİYА 

 

Müəllim şаgirdlərə məktəbə gеtməк аlqоritmini söуləməуi хаhiş еdir. Şаgirdlər оnun 

blоk-sхеmi ilə dərslikdən tаnış оlurlаr. 

 

Müəllim: 

– Hər işi ауrılıqdа уеrinə уеtirərkən müхtəlif suаllаr çıха bilər. Məsələn: “Səhər уеməуi 

hаzırdırmı?”, “Çаntаnı уığmışаmmı?”. Dаhа hаnsı suаllаr оlа bilər? 

Şаgirdlərin саvаblаrı dinlənilir. Müəllim: 
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– Tutаq ki, еvdən çıхmаzdаn əvvəl siz ауаqqаbılаrınızın çirkli оlduğunu görürsünüz. Bu 

zаmаn nə еdərdiniz? Оndа аlqоritmi bu hаl üçün nесə dəуişmək оlаr? 

Şаgirdlərin fiкirləri dinlənilir. 

Lövhədə tədqiqаt suаlı və şаgirdlərin fərziууələri уаzılır. 

Tədqiqаt suаlı: Аlqоritmlərdə budаqlаnmаdаn nə zаmаn istifаdə оlunur? Budаqlаnаn аl-

qоritmləri nесə təqdim еtməк оlаr? 

 

TƏDQİQАTIN АРАRILMАSI 

 

Müəllim dərslikdən istifаdə еdərək şаgirdlərin fəаl iştirаkı ilə уеni infоrmаsiуаnı şərh еdir. 

Sinfi 2 qruра böləndən sоnrа hər qruра tарşırıq vеrilir. 

 

I qrup. Vəziyyət: Aytən atası ilə sirkə 

getmək istəyir. 

Aytənin atası ilə sirkə getməsi üçün 

xətti alqoritm belə ola bilər. 

 
Hansı addımlardan sonra budaqlanma 

yarana biləcəyini müəyyən edin. 

Müvafiq yerlərdə şərt bloklarını əlavə 

etməklə alqoritmi yenidən yazın. 

II qrup. Vəziyyət: Uşaqlar parkdakı 

göyərçinlərin fotoşəkillərini çəkmək 

istəyirlər. 

Uşaqların parkda göyərçinlərin 

fotoşəkillərini çəkmək üçün xətti 

alqoritm belə ola bilər. 

 
Hansı addımlardan sonra budaqlanma 

yarana biləcəyini müəyyən edin. 

Müvafiq yerlərdə şərt bloklarını əlavə 

etməklə alqoritmi yenidən yazın. 
 

 

MƏLUMАT MÜBАDİLƏSİ VƏ MÜZАКİRƏSİ 

 

Hər bir qruрun nümауəndəsi işlərini təqdim еdir. Müəllim suаllаrlа mürасiət еdir. 

       I qruра: 

– Tарşırığın şərtində vеrilmiş аlqоritm nə üçün хəttidir? Bu аlqоritmin iсrаsınа hаnsı hаdi-

sələr mаnе оlа bilər? Nə üçün аlqоritmin iсrаsınа mаnе оlа biləсək hаdisələr уохlаnılmаlıdır? 
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Аlqоritmdə hаnsı şərtləri уохlаdınız? Əgər аtаnız işdən еvə gес qауıdаrsа, nə еdərdiniz? Kаs-

sаdа bilеt оlmаsауdı, nə еdərdiniz? Blоk-sхеmdə budаqlаnmаnı nесə göstərdiniz? 

       II qruра: 

– Tарşırığın şərtində vеrilmiş аlqоritm nə üçün хəttidir? Bu аlqоritmin iсrаsınа hаnsı hаdi-

sələr mаnе оlа bilər? Nə üçün аlqоritmin iсrаsınа mаnе оlа biləсək hаdisələr уохlаnılmаlıdır? 

Аlqоritmdə hаnsı şərtləri уохlаdınız? Əgər fоtоараrаtınız уохdursа, оndа nə еdərdiniz? Əgər 

hаvа уаğmurludursа, nə еdərdiniz? Əgər раrkdа göуərçinlər уохdursа, оndа nə еdərdiniz? 

Blоk-sхеmdə budаqlаnmаnı nесə göstərdiniz? 

 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİСƏ 

 

Müəllim sinfə suаllаr vеrir: 

– Biz gündəlik həуаtdа рlаnlаşdırdığımız bütün işləri görə bilirikmi? Nə üçün bizim рlаn-

lаrımız dəуişir? Əgər рlаnlаşdırdığımız hərəkətlər bir хətt bоуunса gеdərsə, şərtlər nətiсəsində 

hərəkətlərimiz nесə dəуişir? Аlqоritmlərdə şərtlər nə zаmаn уаrаnır? Budаqlаnmа nədir? 

Müəllim şаgirdlərin саvаblаrını ümumiləşdirib, оnlаrlа birlikdə nətiсə çıхаrır: 

– Хətti аlqоritmlərin аddımlаrının аrdıсıl оlаrаq уеrinə уеtirilməsinə hər hаnsı hаdisələr 

mаnе оlа bilər. Bu zаmаn müəууən şərtlər уохlаnılır. Bu şərtlər уеrinə уеtirildikdə bir сür, уе-

rinə уеtirilmədikdə isə bаşqа сür hərəkət еtməк lаzımdır. Əgər аlqоritmdə hаnsı isə şərt уох-

lаnılırsа, оndа bu аlqоritm аrtıq хətti dеуil. Уəni уаzılmış аddımlаrın hаmısı аrdıсıl оlаrаq уе-

rinə уеtirilməуəсək. Şərtdən аsılı оlаrаq аlqоritmin iсrаsı уа bir, уа dа digər istiqаmətdə gеdə-

сək. Bаşqа sözlə, şərt ödənildikdə bir qruр, ödənilmədikdə isə bаşqа qruр аddımlаr уеrinə уе-

tiriləсək. Аlqоritmdə iki vаriаntdаn birinin sеçildiуi уеr budаqlаnmа аdlаnır. Bеlə аlqоritm-

lərə isə budаqlаnаn аlqоritmlər dеуilir. 

 

YАRАDIСI TƏTBİQЕTMƏ 

 

Оуun. “Nə оlаrdı?”. Оуun qruрlаr və уа kоmаndаlаr аrаsındа kеçirilir. Bu оуunu sinif 

kоmаndаlаrı аrаsındа məktəb viktоrinа və “İnfоrmаtikа” gесələrində də кеçirməк оlаr. 

Оуunun şərti bеlədir. Müəllim lövhədə hər hаnsı bir məsələnin хətti аlqоritmini уаzır. Mə-

sələn: “Riуаziууаtdаn еv tарşırığının уеrinə уеtirilməsi”, уахud “Qауğаnаğın bişirilməsi”. 

Əvvəlсə, birinсi kоmаndа bu аlqоritmin хətti iсrаsınа mаnе оlаn hər hаnsı bir şərt söуləуir. 

Məsələn: “Qауğаnаq bişirmək” аlqоritminə “Уumurtа vаrmı?”, “Уаğ vаrmı?”, “Еvdə təksən-

mi?” və digər şərtlər dахil еdilə bilər. Rəqib kоmаndа аlqоritmin уаrаnаn уеni budаğı üzrə iс-

rаsını söуləуir. Sоnrа ikinсi kоmаndа şərti söуləуir, birinсi kоmаndа isə аlqоritmi уеni budаq 

üzrə dаvаm еtdirir. Düzgün şərt söуləуən kоmаndауа 1 хаl vеrilir. Şərti düzgün söуləmədikdə 

isə kоmаndауа хаl vеrilmir və оуunun gеdişi rəqib kоmаndауа кеçir. Аlqоritmi уеni budаq-

dаn düzgün dаvаm еtdirən kоmаndауа 1 хаl vеrilir. Düzgün dаvаm еtdirmədikdə isə хаl vеril-

mir və оуunun gеdişi rəqib kоmаndауа kеçir. Sоnrа isə уеni аlqоritm уаzmаqlа ikinсi сüt kо-

mаndаlаr оуunа bаşlауır. Vахt imkаn vеrərsə, hər iki mərhələnin qаliblərinin finаl оуununu 

kеçirməк оlаr. 

Məqalənin aktuallığı. Məlumdur ki, ibtidаi sinif şаgirdləri I-IV sinifdə sаdələşdirilmiş аl-

qоritm аnlауışını mənimsəyir və bununlа уаnаşı, sаdə аlqоritmlərin qurulmаsınа dаir müəy-

yən biliklərə malik olurlar. Şаgirdlərin аlqоritm üzrə biliк və bасаrıqlаrı IV sinifdən bаşlауа-

rаq dаhа dа təkmilləşdirilir. Məqalə bu kimi məsələlərin aydınlaşdırılması baxımından aktual 

əhəmiyyət kəsb edir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şаgirdlərə аlqоritm, 

iсrаçılаr və аlqоritmin budаqlаnmаsı hаqqındа geniş məlumat verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Методика обучения «Алгоритмам и  

исполнителям» учащихся IV класса 

 

Резюме 

 
 В статье подчеркивается, что учащиеся начальных классов усвоили концепцию уп-

рощенных алгоритмов в I-IV классах и в то же время обладают знаниями для постро-

ения простых алгоритмов. Показано, что учащиеся могут развивать свои знания и на-

выки по алгоритму с 4-го класса. Таким образом, студенты получают информацию об 

алгоритме, исполнителях и ветвлении алгоритма. 

 

        N.А. Bаghiуеvа 

 

Mеthоdоlоgу оf tеасhing “Аlgоrithms аnd  

eхесutоrs” tо IV grаdе studеnts 

 

Summаrу 

 
Thе аrtiсlе еmрhаsizеs оnсе аgаin thаt рrimаrу sсhооl studеnts hаvе mаstеrеd thе соnсерt 

оf simрlifiеd аlgоrithms in grаdеs I-IV, аnd аt thе sаmе timе hаvе thе кnоwlеdgе tо build 

simрlе аlgоrithms. It is shоwn thаt studеnts саn imрrоvе thеir кnоwlеdgе аnd sкills оn thе 

аlgоrithm stаrting frоm thе 4th grаdе. Thеrеfоrе, studеnts аrе tоld аbоut thе аlgоrithm, thе 

ехесutоrs, аnd thе brаnсhing оf thе аlgоrithm. 
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Təhsilin hazırkı inkişaf mərhələsi nəzəriyyədə və praktikada yeni məlumatın intensiv axta-

rışı ilə xarakterizə olunur. Bu proses bir sıra ziddiyyətlərdən qaynaqlanır ki, bunlardan da baş-

lıcası bir sıra obyektiv yenilik prosesləri yaradan ənənəvi metod və tədris formaları ilə təhsil 

sisteminin inkişafındakı yeni tendensiyalarla, cəmiyyətin hazırkı sosial-iqtisadi şərtləri ilə uy-

ğunsuzluqdur. Koqnitiv maraq və bunun nəticəsi olaraq şagirdlərin fəallığı tədris prosesinin 

yaxşılaşdırılmasında və eyni zamanda səmərəliliyinin göstəricisidir, çünki müstəqilliyin inki-

şafını stimullaşdırır, təhsilin məzmununa yiyələnmək üçün axtarış və yaradıcı yanaşma özü-

nütərbiyəni təşviq edir. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafı problemi nəzəriyyədə və prak-

tikada yeni məlumatı axtarmağı tələb edir.  

Hal-hazırda fəaliyyətinin məzmununu tənqidi, yaradıcı mənimsəmə və tətbiqetmə, elmi 

nailiyyətlər və qabaqcıl pedaqoji təcrübə ilə müasirləşdirə bilən bir müəllimə ehtiyac artmış-

dır (1). 

Təhsilin məqsədi intensivləşdirmə, diferensiallaşdırma, tədris, tərbiyə və inkişaf prosesi-

nin fərdiləşdirilməsi, şagirdlərin yeni texnologiyalar üzrə təhsil ehtiyaclarının tam şəkildə 

ödənilməsi yolu ilə təhsilin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaqdır. 

İnformatika şəxsiyyətin formalaşmasında və inkişafında iştirak edir, informatikanın öyrə-

nilməsində məntiqi və alqoritmik düşüncənin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir, bunların prin-

sipləri aşağıdakılardır: 

— öyrənmə prosesinin və nəzəri biliklərin kompüterdə işləyərkən praktik tətbiqi ilə birləş-

məsi; 

— alqoritmik düşüncənin inkişafında yaş və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması; 

— informatika ilə digər fənlər arasındakı əlaqə; 

— fənnin tədrisi prosesində müxtəliflik. 

İnformasiya texnologiyalarından tədris prosesində istifadənin məqsədəuyğunluğu onların 

köməyi ilə şagirdlərin elmi mahiyyəti, əlçatanlığı, görünmə qabiliyyəti, şüuru və fəaliyyəti, 

öyrənməyə fərdi yanaşma, tədris metodları, formaları və vasitələrinin birləşməsi, bilik əldə et-

məyin gücü kimi didaktik prinsiplərin olması ilə müəyyən edilir. Bilik növləri: anlayışlar və 

terminlər, həqiqət və elm həqiqətləri, elm və reallıq qanunları, nəzəriyyələr, fəaliyyət rejimləri 

haqqında bilik, idrak metodları haqqında məlumat və qiymətləndirmə bilikləri. Fəaliyyət me-

todlarının növləri: intellektual (analiz, sintez, abstraktlaşdırma, konkretləşdirmə, ümumiləş-

dirmə və s.), praktik, mövzu, ümumi təhsil. Yaradıcı fəaliyyətin əlamətləri: biliklərin yeni bir 

vəziyyətə müstəqil köçürülməsi, tanış bir vəziyyətdə yeni bir problemin olması, fəaliyyətin 

məlum metodlarını müstəqil olaraq yeni birləşdirməsi, bir obyektin quruluşunu görmək, veril-

mailto:kubra1995m@gmail.com
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miş problemin mümkün həll yollarını görmək, bilinənlərdən fərqli bir problemi həll etmək 

üçün yeni bir yol qurmaq (2). 

Təhsildə qarşımızda duran vəzifələrdən irəli gələn yeni məlumat mühitinin düşünülmüş və 

ardıcıl istifadəsi təhsilin məzmununun köklü şəkildə yenidən qurulmasına səbəb olur. Bütöv 

bir təhsil məlumat mühiti, şagirdlərin iş yükünü azaltmaqla yanaşı, gələcək ehtiyaclara yönəl-

dilmiş məzmunda daha radikal dəyişikliklər mümkün və zəruri edir. Bu prosesi öyrənmək, 

idarə etmək və dizayn etmək ən iddialı vəzifələrdən biridir. 

Yeni informasiya texnologiyalarının təhsil fəlsəfəsi, şagirdin həqiqəti müstəqil axtarmaq 

və kəşf etmək, prinsipial olaraq yeni həyat problemlərini həll etmək bacarıqlarına yiyələnmək 

və istifadə etmək qabiliyyətinin inkişafına böyük dəyər verir. Bu yanaşma inkişaf, problem 

əsaslı öyrənmə, layihə, tədqiqat yanaşmaları ilə təmsil olunan müasir məktəbin ümumi inkişaf 

tendensiyasına uyğundur. 

İnformasiya texnologiyaları vasitələrindən təhsildə istifadə konsepsiyası onların təhsil pro-

sesinin hər bir iştirakçısı üçün əlçatanlığı prinsipinə əsaslanır. Onlara yiyələnmək kompyuter 

texnologiyasının nəzəri və ya mühəndislik tədqiqi deyil, birbaşa öyrənmə vasitəsi kimi isti-

fadə etmək bacarığını tələb edir (3). 

İnternetin ən zəngin mənbəyi və məktəblərarası telekommunikasiya layihələrinin digər 

məlumat mənbələri ilə yanaşı dərsliklərin hüdudlarından kənarda məktəbləri və məktəb həya-

tının problemləri barədə telekonfranslara çıxışın təmin edilməsi məktəbin informasiya sahəsi-

nin ayrılmaz hissəsidir. 

Hər hansı bir öyrənmə texnologiyası fəndən asılı olmayan elementlərə malikdir. Kompyu-

ter texnologiyasının inkişafında aşağıdakı mərhələləri ayırmaq olar: kompyuter texnologiyala-

rının inkişafı üçün hədəflərin seçilməsi; gözlənilən nəticələrin təhlili; kompyuter texnologiya-

sı seçiminin seçimi; təlimin məzmununun müəyyənləşdirilməsi; bölmə və mövzuların öyrənil-

məsinin ardıcıllığının müəyyən edilməsi; kompyuter dəstək alətlərinin təhlili və seçimi; kom-

pyuter dəstək alətlərindən istifadə istiqamətlərinin seçimi; bölmə və mövzuların metodiki öy-

rənilməsi.  

Texnologiya üçün ilkin məlumatlar bunlardır: fənn üçün tədris proqramında ayrılmış ümu-

mi saat miqdarı; iş illərinə görə saat bölgüsü; şagirdlərin bilik və bacarıqlarına dair normativ 

sənədlərdə tərtib olunmuş əsas tələblər; kompyuter sinfinin texniki imkanları və iş yükü, 

proqram təminatının mövcudluğu və növü. Kompyuter texnologiyasının variantı texniki im-

kanlara uyğun olaraq seçilir: ən sadə forma - mövzunun ayrı-ayrı fənləri üzrə informatika 

dərslərinin gedişi ilə inteqrasiya olunmuşdur; ikinci səviyyə fərdi bölmələr və ya kursun bir 

qrup bölmələri üçün bir kompüter təcrübəsidir (5). 

Qlobal kompüter rabitəsi şagirdlərin layihə iş metodlarının praktikaya tətbiq edilməsini 

stimullaşdırır, şagirdlərin ümumi bir hədəfə çatmaq üçün məhsuldar birgə iş bacarıqlarının in-

kişafını təşviq edir, informatika işinin inteqrasiyası üçün ilkin şərtlər yaradır. Dünyanın və in-

sanın elmi bilik üslubunun inkişafı tədrisin forma və vasitələrinin dəyişməsinə səbəb olur. Bu, 

o deməkdir ki, tədris texnologiyaları dəyişən pedaqoji paradiqmaların məzmununa və tələblə-

rinə uyğun olmalıdır. Qısa zaman kəsiyində istənilən yerə, istənilən həcmdə, istənilən məsafə-

də, materialın ciddi planlaşdırılması ilə hər cür məlumatı çatdırmaq mümkün olan dünya in-

ternetinin inkişafı qlobal təhsil və mədəni inkişafda digərlərindən daha çox müqayisə edilə 

bilməz dərəcədə daha çox təsir göstərə bilər.  

Bu fürsət bizi yeni şəraitdə tədris materialını müstəqil mənimsəməyə əsaslanan yeni bir 

təhsil fəlsəfəsinə yönəldir. Bununla yanaşı, informasiya texnologiyalarının dinamik inkişafı, 

gənc nəslin ekran mədəniyyəti aləmində təcrid oluna biləcəyinə töhfə verdiyini nəzərə alma-
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maq olmur ki, bu da həmişə əxlaq və tərbiyə tələblərinə cavab vermir (6).  

Tədrisdə kompyuterlərdən istifadə təcrübəsi göstərir ki, informasiya texnologiyaları yalnız 

şəxsiyyətyönlü didaktik kompyuter mühiti yaradıldıqda effektivdir - kompyuter öyrənməsinin 

strukturunu, məzmunu və texnologiyasını müəyyənləşdirən, fərdi şəxsiyyətin özünü inkişaf 

etdirməsi və özünü reallaşdırması üçün şərait yaradan metodoloji, texnoloji yanaşmaların bü-

tövlüyü təhsil prosesinin subyektlərinin şəxsi funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün şərtlər. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə müasir pedaqoji texnologiyalardan istifadənin aktuallığı 

ondadır ki, müasir sosial-iqtisadi mühitdə təhsil səviyyəsi əsasən təhsilə aktiv yanaşma inkişaf 

etdirən müxtəlif prinsiplərə əsaslanan bu təlim texnologiyalarının tətbiqinin effektivliyindən 

asılıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müstəqil olaraq təhsil və idrak fəaliyyətlərini qurmağı və dü-

zəltməyi bacaran aktiv və yaradıcı bir şəxsiyyətin formalaşmasıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir pedaqoji proseslərdə də istifadə olunan 

informatika və İKT dərslərində müasir pedaqoji texnologiyaların istifadəsini əyani şəkildə 

göstərməkdir.  
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Современные педагогические технологии  
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Резюме 
         

В статье описаны современные педагогические технологии, такие как информа-

ционные, компьютерные, образовательные проекты, дистанционное обучение, исполь-

зуемые на уроках информатики и ИКТ. Описывается их практическое применение и на-

дежность использования этих технологий в классах информатики и ИКТ. Предлага-

емый материал ориентирован на учителей информатики и ИКТ и поможет неопытным 

учителям грамотно применять современные педагогические технологии на уроках. 
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Modern pedagogical technologies in  

computer science and ICT classes 

 

Summary 
 

The article describes modern pedagogical technologies such as information, computer, 

educational project, distance learning used in computer science and ICT lessons. Their 

practical application and the reliability of the use of these technologies in computer science 

and ICT classes are described. The proposed material is aimed at teachers of computer science 

and ICT and will help inexperienced teachers to competently apply modern pedagogical 

technologies in the classroom. 
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Modelləşdirmənin öyrənilməsi tələbələrin hazırlığının əhəmiyyətli bir tərəfidir. Modelləş-

dirməni bir tələbənin düşüncə tərzini inkişaf etdirmə yolu və əlavə olaraq müxtəlif problem-

lərin həlli üçün bir vasitə kimi nəzərdən keçirmək lazımdır. Modelləşdirmə elmi biliklərin va-

cib metodudur. İnformatika dərslərində bir model qurma, modelin yoxlanılması, müxtəlif 

kompyuter proqramlarında modellərin yaradılması mərhələləri nəzərdən keçirilir. 

Modelləşdirmə ali məktəb tədrisində ən vacib vəzifə modelləri analiz etmək və qurmaq 

bacarığının formalaşdırılmasıdır. Bununla birlikdə, bu bacarıqlara informatikanın digər böl-

mələrində də ehtiyac var, məsələn “İnformasiya prosesləri”. Beləliklə, modelləşdirmə infor-

matikanın bir çox hissəsində mövcuddur və ali məktəb tədrisində informatikanın öyrənilmə-

sində əsasdır. 

Məlumdur ki, modelləşdirmə ən vacib idrak vasitəsidir, buna görə də təhsil prosesində fəal 

şəkildə istifadə olunur. Ənənəvi olaraq pedaqogikada əqli, maddi və məlumat modellərindən 

istifadə olunurdu. Hal-hazırda kompyuter informasiya texnologiyaları sayəsində pedaqogika-

nın nəzəri və praktik problemlərinin həllində iştirak edə bilən modelləşdirmə vasitələri geniş-

lənmişdir.  

Modellərin əsas məqsədi modelləşdirmə obyekti haqqında məlumat əldə etməyi asanlaş-

dırmaqdır. Eyni zamanda modellər müasir ali məktəb təhsili üçün faydalı olan bir sıra digər 

vacib funksiyaları da yerinə yetirirlər: 

1. İdrak funksiyası, yeni biliklər əldə etmək, obyektin fəaliyyət qanunlarını bilmək. 

2. Məlumat və biliklərin ötürülməsi, nümunələrin və xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi. 

3. Cisim vəziyyətinin və ya proseslərin gedişatının optimallaşdırılması və idarə edilməsi 

problemlərinin həlli. 

4. Əvvəlcədən təyin olunmuş xüsusiyyətlərə malik obyektlərin yaradılması. 

5. Obyektin vəziyyətinin diaqnostikası, davranışının proqnozlaşdırılması və ya prosesin 

inkişafının proqnozlaşdırılması. 

6. Obyektlərin simulyasiyası və simulyatorların yaradılması. 

7. Oyun modellərinin və idraki öyrənmə modellərinin inkişafı. 

Konseptual modellər xüsusi bir rol oynayır, yəni bir insanın düşüncəsində inkişaf etmiş 

modelləşdirmə obyekti haqqında fikirlər yaradır. Elmi qanunlar konseptual modellər arasında-

kı qarşılıqlı əlaqələrin təsviri kimi formalaşır. Buna misal olaraq Newton qanunları, Kirchhoff 
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qanunları, Hooke qanunu və s. Beləliklə, elmi qanunlar da müəyyən mənada reallığın model-

ləridir. Konseptual modellər və müvafiq qanunlar əsasında fenomen və proseslərin bütün si-

niflərinin elmi nəzəriyyələri formalaşdıran modelləri qurulur. Məsələn, kvant nəzəriyyəsi, qatı 

hal nəzəriyyəsi və s. 

Kompyuter simulyasiyası hadisələrin, proseslərin və sistemlərin öyrənilməsində xüsusi rol 

oynayır. Onun mahiyyəti, əməliyyat zamanı sistemin davranışını təsvir edən bir proqram pa-

keti olan bir model qurmaqdan ibarətdir. Kompyuter modeli onunla bir kompyuterdə təcrübə-

lər aparmaq üçün hazırlanmışdır. İki komponentdən ibarətdir - proqram və hardware. Proqram 

komponenti texniki bir cihaz - bir kompyuter prosessoru tərəfindən şərh olunur. Yalnız bu 

vəziyyətdə kompüter modeli modelləşdirmə obyektinin xüsusiyyətlərini göstərməyə qadirdir. 

Kompyuter simulyasiyası aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir : 

Kompyuter, çox sayda məlumatı saxlamağa və sürətlə emal etməyə imkan verdiyindən 

model təcrübələr aparmaq üçün güclü bir vasitədir. 

Kompyuter modelləşdirməsi yüksək dərəcədə mürəkkəblik modellərini öyrənməyə, bir 

çox amillərin təsirini təhlil etməyə imkan verir. 

Kompyuter istifadəsi həm modelləşdirmədə (imitasiya və stoxastik modelləşdirmə, bilik 

modelləşdirmə), həm də müxtəlif tətbiqi elmlərdə (hesablama fizikası, kompyuter dəstəyi ilə 

dizayn və s.) yeni istiqamətlərin yaranmasına səbəb oldu. 

Kompyuter modelləri əvvəllər təsviri olaraq işlənmiş və sırf keyfiyyət xarakteri daşıyan 

bir sıra elm və praktik sahələrin riyaziləşdirilməsi üçün əsas oldu. 

Kompyuter simulyasiyası zamanı simulyasiya nəticələrini virtual reallıq vasitəsi ilə göstər-

mək mümkündür. 

Kompyuter modellərin özlərini yaratmaq üçün bir vasitədir: avtomatik olaraq bir model 

qurma, ədədi metodlar seçmək və hesablama modelini həyata keçirən bir proqram yaratmaq 

imkanı verir. 

Kompyuter modelləşdirməsində istifadə olunan riyazi modellərin müstəqil qurulması üçün 

tələbələrin yaxşı bir riyazi təhsili tələb olunur. Peşəkar problemləri həll etmək üçün bir texniki 

universitetdə riyazi təhsilin təşkili, məzunun öz ixtisası çərçivəsində bacarmasına imkan ver-

məlidir:  

— riyazi modellər qurmaq;  

— riyaziyyat problemləri təyin et; 

— problemin həlli üçün uyğun bir riyazi metod və alqoritm seçmək; 

— problemi müasir kompüter texnologiyalarından istifadə etməklə həll etmək üçün ədədi 

metodlar tətbiq etmək; 

— yüksək keyfiyyətli riyazi tədqiqat metodlarını tətbiq etmək; 

— həyata keçirilmiş riyazi təhlil əsasında praktik nəticələr hazırlamaq. 

Hazırda kompyuterlərdən istifadə edərək riyazi modelləşdirmə və hesablama təcrübələri 

müasir informasiya texnologiyalarına xas olan ümumi yanaşmaların ayrılmaz hissəsinə çevril-

mişdir. Riyazi modelləşdirmə rəsmi və qeyri-rəsmi düşüncəni birləşdirməyə və təbii olaraq 

kompyuterlərin rəsmi hesab əməliyyatları insanlardan dəfələrlə daha sürətli, daha dəqiq və 

daha yaxşı bacarıqlarını birləşdirməyə, insan zəkasının təəccüblü xüsusiyyətləri olan məntiqi 

zəncirləri izləmək - intuisiya, birləşmə qabiliyyəti və s. Bundan əlavə, məlumatları əks etdirən 

müasir vasitələr kompyuterlə dialoq aparmağa imkan verir - alternativləri təhlil etmək, fərziy-

yələri yoxlamaq, riyazi modellərlə təcrübə aparmaq . 

Uzun müddətdir ki, təhsil məqsədləri üçün kompyuter modelləşdirməsinin geniş yayılması 

üçün bir maneə ciddi vaxt və səy sərf etməsini tələb edən proqramlaşdırma vasitələrindən is-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 291 

tifadə edərək kompyuter modellərinin yaradılması zərurəti idi. Vizual modelləşdirmə üçün 

instrumental proqram komplekslərindən istifadə kompyuter modellərinin sürətli inkişafı və bir 

model təcrübəsi üçün bir fürsət yaradır. Vizual modelləşdirmə proqram paketləri modelləri 

sürətlə tərtib etməyə, simulyasiya nəticələrini göstərməyə, təcrübələr zamanı model parametr-

lərinin dəyərlərini dəyişməyə imkan verir, yəni diqqətinizi model təcrübəyə yönəltməyə im-

kan verin . 

Kompyuter modelləşdirməsinin ali məktəbdə üçölçülü kompyuter qrafika vasitəsi ilə mə-

kan obyektlərinin modelləşdirilməsi nəzəriyyəsinin nəzəri və praktik komponentlərinin həyata 

keçirilməsini təmin edir. Üç ölçülü kompyuter qrafika və modelləşdirmə prosesi insan fəaliy-

yətinin müxtəlif sahələrində, məsələn, maşınların, konstruksiyaların və interyerlərin dizaynın-

da, ixtisaslaşmış 3D modelləşdirmə alətlərinin və kompyuter oyunlarının inkişafında, reklam 

və populyar elmi kliplərin hazırlanmasında, cizgi filmlərinin yaradılmasında maşınqayırma və 

memarlıqda istifadə olunur.  

Üç ölçülü qrafika üç ölçülü bir virtual məkan dizayn etmək qabiliyyətidir. 3D qrafika və-

zifələrindən biri də virtual reallığı mümkün qədər real şəkildə çatdırmaqdır. Kompyuter di-

zaynı obyektlərin modelləşdirilməsində yeni perspektivlər açdı, çünki istənilən model virtual 

3 ölçülü məkanda yaradıla bilər və materialların, konstruksiyaların, işığın və kölgənin fotorea-

list dəqiqliyi və çoxaldılması ilə əyani şəkildə görüntülənə bilər . 

Üç ölçülü obyektlərin modelləşdirilməsinin əsas metodu, bir qayda olaraq, daha mürəkkəb 

formalı obyektlər yaratmaq üçün istifadə olunan bir sıra standart primitivlər əsasında model-

ləşdirmədir. Müxtəlif modelləşdirmə texnikaları bir-biri ilə birləşdirilə bilər. 

Modellərin qurulması əsaslı şəkildə sadələşdirildiyi üçün kompyuter təcrübəsi proseslərin, 

fenomenlərin və sistemlərin öyrənilməsi üçün əsas olur, yəni dərslərin aparılmasının aktiv ya-

radıcılıq formasıdır. Beləliklə, modelləşdirmə üçün instrumental proqram sistemləri əsasında 

dərslərin təşkili tədrisin keyfiyyətini və təhsil fəaliyyətinin nəticələrini yaxşılaşdırmağa imkan 

verir. Təlimin nəticəsi aktiv yaradıcılıq yolu ilə əldə edilən bilik olacaqdır. Beləliklə, komp-

yuter modelləşdirməsi təkcə müasir elm və texnologiyanın deyil, həm də təhsilin ayrılmaz 

hissəsidir və universitet təhsili üçün əhəmiyyəti baxımından çox vacibdir. 

Məqalənin aktuallığı. Tədrisin informasiyalaşdırılmasına adekvat bir metod kimi təhsil 

tədqiqatları mühüm rola malikdir. Məqalənin də məhz bu mövzuya həsr edilməsi onun aktual-

lığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kompyuter modelləş-

dirmə metodlarından yararlanmaqla tədris tədqiqatlarının təşkili və onun xüsusiyyətləri ba-

rədə danışılır. Modelləşdirmə metodlarından istifadə edilməklə tədris tədqiqatlarının ümumi 

məntiqi tədqiqat obyekti və əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək barədə nəzəri fikirlərin 

formalaşmasında mərhələlər şəklində aşkara çıxarılır, modelin rəsmi təsviri üçün parametr-

lərin siyahısını müəyyənləşdirmək, kompyuter simulyasiya alətini seçmək, model qurmaq 

yolları göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Т.К. Расуллу 

 

Методика обучения компьютерному  

моделированию в высшей школе 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается организация педагогических исследований с использова-

нием методов компьютерного моделирования. В целом анализируются общие черты пе-

дагогического исследования как адекватного метода обучения информатизации образо-

вания. Описаны особенности компьютерного моделирования как метода научного ис-

следования. Выявлено в виде этапов формирование теоретических представлений об 

общелогическом объекте исследования и основных особенностях учебного исследова-

ния с использованием методов компьютерного моделирования, определение перечня 

параметров официального описания модели, выбор инструмента компьютерного мо-

делирования, построение модели. 

 

Т.К. Рasullu 

 

Methods of teaching computer modeling in higher education 
 

Summary 
         

The article discusses the organization of educational research using computer modeling 

methods. In general, the general features of educational research as an adequate teaching 

method for the informatization of education are analyzed. Features of computer modeling as a 

method of scientific research are described. It was revealed in the form of stages in the 

formation of theoretical ideas about the general logical research object and the main features 

of teaching research using computer modeling methods, to determine the list of parameters for 

the official description of the model, to choose a computer simulation tool, to build a model. 
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Biz hər hansı obyekti, hadisəni, yaxud da prosesi başa düşmək üçün bəzən onun sadələş-

dirilmiş variantı olan modelindən istifadə etməliyik. Başqa sözlə desək, real obyektin əvəzinə,  

onun bəzi xassələrini özündə əks etdirən bənzərini öyrənmək daha əlverişlidir. Məsələn, real 

obyekt olaraq insanı nəzərdən keçirək. 

Kiçikyaşlı uşaqlar üçün insanın ilk modeli kukladır. İnsanın özü kimi, onun modeli də 

çoxcəhətlidir. Belə ki, konkret model məqsəddən asılı olaraq dəyişir; məsələn, dərziyə öz işin-

də maneken daha çox fayda verə bilər. Anatomiyanı tədris edən müəllim, yaxud insanın sü-

mük quruluşunu öyrənən tibb işçisi üçün insanın skletini heç nə əvəz edə bilməz. Heykəltəraş 

və rəssam yaratdığı modellərdə isə insanın xarici görkəmi daha çox əhəmiyyət daşıyır. Bütün 

bunları nəzərə alaraq onu qeyd edə bilərik ki, eyni bir obyektin müxtəlif modellərini düzəlt-

mək olar. 

Müəyyən bir obyekti əyani təsvir etməklə onun daha asan öyrənilməsində model mühüm 

rol oynayır. Məsələn, avtomobilin motorunun quruluşunu öyrənmək üçün onun plakatda təs-

vir edilmiş şəklindən, kosmik gəmini qurmaq üçün onun kiçik modelindən və s. istifadə olu-

nur.   

Mülahizələri sadələşdirən və hadisələrin təbiətini dəqiqləşdirən eksperiment keçrilməsinə 

imkan verən məntiqi sxemlər və məntiqi quruluşlar model adlandırılırlar. Başqa sözlə desək, 

gerçək şəraitin və ya obyektin riyazi, yaxud qrafik təsviri, məsələn kainatda maddələrin pay-

lanmasının riyazi modeli, işgüzar əməliyyətlərın modeli, elektron cədvəl, yaxud molekulun 

qrafik modeli. 

Modeli qurulan hər bir mürəkkəb sistem öz fəaliyyətində müəyyən fiziki, kimyəvi, bioloji 

və s. qanunlara tabe olur. Hər bir model o zaman qurulur ki, tədqiqatçı real sistemlə təsəv-

vürlər arasında müəyyən bir analogiya görür. Başqa sözlə ifadə etsək, model ona  görə qurulur 

ki, o uyğun obyektlə bağlı bir neçə suala cavab verə bilsin. Tədqiq olunan obyekt və ya proses 

haqqında yetərincə məlumat olmadıqda əvvəlcə sadə modellər qurulur. Modellərin qurulma-

sında məqsəd modelləşdiriləsi obyektin qəbulu üçün yeni biliklər almaqdan ibarətdir. Mütə-

xəssis öyrənilən obyektə oxşar model qurur. Modeldən istifadənin üstünlüyü modelin tədqiq 

edilən obyektə nisbətən sadə olmasıdır. 

Məlumdur ki, orijinal obyektin hər hansı bir xassəsini öyrənmək üçün onun digər xassələ-

rini əks etdirməyə ehtiyac qalmır. Buna görə də istənilən informasiya modeli real obyekti yal-

nız qismən əvəz edə bilər. Bu isə onu göstərir ki, tədqiq olunan obyektin müəyyən cəhətlərinə 
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diqqəti yönəltmək üçün onun bir neçə informasiya modeli qurula bilər. Buna misal olaraq 

mənzil tikintisi sahəsini seçək. Daha sonra hər hansı yaşayış evinin tikintisini nəzərdən keçi-

rək. Seçdiyimiz evin informasiya modeli necə olmalıdır? 

Məqsəddən asılı olaraq belə informasiya modelləri müxtəlif ola bilər. Məlumdur ki, infor-

masiya modelini hazırlayarkən mənzilin alıcısı, memarı, tikintini maliyyələşdirən təşkilat və 

tikintini həyata keçirən təşkilatın hər biri onları öz maraqlandıran cəhətinə, istəklərinə görə 

quracaqdır. Beləliklə, maraqlardan asılı olaraq nəzərdən keçirilən ev üçün müxtəlif informasi-

ya modelləri yaratmaq mümkündür. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək. Belə ki, alıcının 

əsas məqsədi daha rahat mənzil əldə etməkdən ibarətdir. Buna görə də informasiya modelini 

qurarkən bu cəhətə üstünlük vermək lazımdır. Rahatlığı müəyyən edən əsas göstəriciləri nə-

zərdən keçirək; ev müasir texniki qurğularla təchiz edilməli və yeraltı qarajı olmalıdır, yaşıl-

lıqlar içərisində sakit bir məkanda yerləşməli, giriş qapısında isə gözətçi oturmalıdır. Aydındır 

ki, belə evlərin tikintisi ilə məşğul olan şirkətləri axtarib tapmaq, hər bir şirkət üçün uyğun in-

formasiya modelini qurmaq və təhlil nəticəsində ən yaxşı variantı seçmək alıcının vəzifəsın-

dən ibarətdir. 

İnformasiya modellərini qurmaq üçün tikintidə maraqlı olan başqa şəxslər, məsələn, inves-

tor və memar üçün analoji metodikadan istifadə etmək mümkündür. Aydındır kı, burada mo-

dellər fərqlənəcək çünki, hər iki halda məqsədlər alıcı ilə müqayisədə tamamilə fərqli olur. Ti-

kintidə maraqlı olan başqa şəxslərdən, investorun əsas məqsədi mənzillərin keyfiyyətini gös-

tərməklə daha çox gəlir əldə etməkdir. Beləliklə, onu maraqlandıran göstəricilər, əsasən, ma-

liyyə xarakterli olacaqdır. Daha sonra memarın başlica məqsədi isə ətraf mühit nəzərə alın-

maqla, müasir memarlıq layihəsi işləyib hazırlamaqdır. Qeyd olunmuş məqsədə uyğun olaraq 

ətrafdaki evlərin üslubu, mövcud infrastruktur, ekologiya və başqa amillər nəzərə alınmalıdır. 

Obyektin informasiya modelində verilənlər müəyyən qayda ilə nizamlanır, başqa sözlə de-

sək, müəyyən struktura salınır. İnformasiya modelində ilkin olaraq onun nəzəri modeli quru-

lur və verilənlərin strukturu təsvir edilir. Ən çox istifadə olunan verilənlər strukturları ilə artıq 

tanişsınız. Bu verilənlər strukturlarına qraflar, ağaclar, cədvəllər aiddir. Gerçək obyekt haq-

qında informasiya müxtəlif cür təqdim oluna bilər. Biz danışan zaman informasiyanı sözlərlə 

təqdim edirik. Qraf strukturundan istifadə etmək, əgər bir obyektin elementləri (hissələri) ara-

sındakı əlaqəni göstərmək lazım gəlirsə daha məqsədəuyğundur. Qrafın təpələri dedikdə ob-

yektin elementləri, tilləri dedikdə onlar arasındakı əlaqələr nəzərdə tutulur. Məsələn, tələbələr 

arasındakı dostluq münasibətini qraf strukturuna misal göstərmək olar. Verilənlərin struktu-

rundan biri qraf əyani olduğuna görə asan mənimsənilir və informasiyanın daha yaxşı yadda 

qalmasında mühüm rol oynayır.  

Bəzən tabelilik münasibətlərindən istifadə etməklə informasiya modelləri qurulur. Məsə-

lən; nazir-nazir müavini-şöbə müdiri-rektor-prorektor dekan-kafedra müdiri. Tabelilik müna-

sibətlərindən istifadə etməklə obyektin qurulan  informasiya modeli iyerarxik struktur olan 

ağac vasitəsilə göstərilir. Ağac strukturunun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun ixtiyari 

iki təpəsi arasında yalnız bir yol var. Bundan başqa elmdə müxtəlif təsnifat sistemləri də iye-

rarxikdir. 

İnformasiya modellərinin təqdimolunma formalarından biri də cədvəldir. Siz cədvəllərlə 

tez-tez rastlaşırsınız: Məsələn, dərs cədvəli, tələbələr cədvəli, işçilər cədvəli, Mendeleyev cəd-

vəli və s. Bildiyimiz kimi adi sadə cədvəl sətir və sütunlardan ibarətdir. Adətən sütunların 

başlıqları birinci sətrin xanalarında göstərilir. Cədvəlin “obyekt-xassə”, “obyekt-obyekt” kimi 

növləri var.  

İnformasiyanın təqdimolunmasının cədvəl forması universal xarakter daşıyır, çünki ixti-
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yari verilənlər strukturunu cədvəl formasında göstərmək olar. Aydındır ki, qraf strukturu da 

cədvəl formasında qonşuluq və çəki matrisləri kimi təqdim edilir. İnformasiya modelinin iye-

rarxik strukturunu da cədvəl formasına salmaq mümkündür. İyerarxik strukturu cədvəl forma-

sına salan zaman cədvəlin doldurulması ağacda aşağıdan yuxarıya keçməklə aparılır və əsa-

sən, ağacın kökü cədvəlin başlığı kimi təqdim olunur. Qraf və ağac strukturları informasiyanı 

daha əyani və anlaşıqlı təqdim etsə də, kompyuterdə  emal etmək üçün cədvəl forması daha 

əlverişlidir. Universal proqramlaşdırma dillərində cədvəllərin emalını təsvir etmək rahat oldu-

ğu üçün kompüter proqramlarının əksəriyyəti də cədvəllərlə işləyir. Buna görə də mürəkkəb 

obyektlər qraf formasında nəzəri modellərlə təqdim edilir, cədvəl modellərindən isə daha çox 

kompüter modelləşdirilməsində istifadə olunur. 

Məqalənin aktuallığı. İnformasiya modelinin hazırlanması və onun təqdim olunması fən-

daxili əsas məsələlərdən biridir. Məqalə də məhz belə vacib mövzuya həsr edildiyindən o ak-

tual hesab olunmalıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə model haqqında, in-

formasiya modellərinin qurulması, onların qraf, ağac (iyerarxik) və cədvəl strukturlu təqdim-

olunma formaları haqqında ətraflı məlumat verilir.      

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Azərbaycan təhsilində aparılan məqsədəyönlü və ardıcıl islahatın müasir mərhələsi müəlli-

min müasir təlim metodikalarına və texnologiyalarına yiyələnməsinə, ümumilikdə peşə-meto-

dik hazırlığına yeni, daha yüksək tələblər irəli sürür. Bu tələblərə cavab verən müəllim kadrla-

rının hazırlanması üçün ali məktəblərdə təlimin təşkili formaları və metodlarının təkmilləşdi-

rilməsi istiqamətində intensiv tədqiqatlar aparılır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qeyd 

edildiyi kimi təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir 

ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdi-

rən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları 

daha yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə, davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının 

yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer tutur (1). 

Elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi ali məktəbdə təhsil prosesində tələbələr tərəfindən 

mənimsənilməli olan biliklərin həcminin artmasına, təhsilin məqsəd və məzmununun daha 

dinamik olmasına gətirib çıxarır və təlimin adekvat metodlarını və müvafiq təşkili formalarını 

tələb edir.  

Müasir cəmiyyətin bütün sahələrinə nüfuz edən informatlaşma prosesi bir neçə prioritet is-

tiqaməti əhatə edir ki, onlardan biri kimi şərtsiz olaraq təhsilin informatlaşmasını qeyd etmək 

olar.  

İnformasiya texnologiyaları onlardan səmərəli istifadə etdikdə riyaziyyatın tədrisində ye-

nilik elementləri gətirməyə, onun tədrisinin səmərəliliyini yüksəltməyə, şagirdlərin marağının 

artmasına səbəb olmaqla, müəllimin məşğələlərə hazırlaşması işini yüngülləşdirən əlverişli 

alətdir.  

Yeni təlim texnologiyaları təlim prosesini oyun elementləri ilə cəlbedici prosesə çevirmə-

yə, şagirdlərin tədqiqatçılıq vərdişlərinin inkişafına təsir göstərir. Təlim məşğələlərinin infor-

masiya texnologiyalarından istifadə etməklə keçirilməsi təhsilalanların yaddaşını məşq etdirir 

və fəallaşdırır, müşahidəçiliyin, dərketmə qabiliyyətinin inkişafını və diqqətin cəmlənməsini 

təmin edir, onları verilən informasiyanı daha dəqiq qiymətləndirməyə yönəldir.  

Müasir videotexnikanın müxtəlif vasitələrinin-rəngin, qrafikanın, səsin tətbiqi müxtəlif 
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situasiyaları modelləşdirməyə imkan verir. Bu təhsilalanların təlim prosesinə motivasiyasının 

gücləndirir, riyaziyyat tədrisinin səmərəliliyinin yüksəlməsinə səbəb olur.  

Kompüter təhsilalanların kompüterlə fəal dialoqu, informasiyanın rəngarəngliyi və nəzərə-

çarpanlığı (mətn, səs, video, rəng), təlimin müvəffəqiyyətə istiqamətlənməsi yolu (zəruri kö-

məyə istinadən istənilən çalışmanın həllinin sona çatdırılması), oyun fonunda insanın maşınla 

ünsiyyətinin (təhsilalana qarşı kompüterin təmikinlilik, sakitlik və “dostluq” münasibəti şə-

raitində) istifadəsi əsasında təlim motivasiyasının gücləndirilməsinə imkan verir.  

İKT-dən istifadə üçün şərtlərin seçilməsində  

— öyrənilən mövzuya uyğun proqramların mövcudluğu; 

— kompüterlə təchiz olunmuş yerlərin sayı; 

— təhsilalanların kompüterdən istifadə ilə işə hazır olması; 

— sinifdənxaric şəraitdə təhsilalanların kompüter texnologiyasından istifadə imkanları nə-

zərə alınmalıdır.  

İnformasiya texnologiyalarının təhsil sahəsində istifadəsi ənənəvi pedaqogika çərçivəsində 

çətin həyata keçirilən bir çox didaktik məqsədləri səmərəli həll etməyə imkan verir. İnforma-

siya texnologiyaları pedaqoji informasiyanın işlənməsi və təhlili aləti kimi təlim - idraki fəa-

liyyətin təşkilində, təlim bacarıqlarının formalaşmasında və bütünlükdə təlim-tərbiyə prosesi-

nin təşkilində, onun gedişinə nəzarətdə və təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsində səmərəli 

vasitə ola bilər. Burada da əsasən orta məktəbdə riyazi fənlərin tədrisinin kompüterlə dəsdək-

lənməsi problemlərinin tədqiqi üstünlük təşkil edir (V.A.Dalinqer, M.P.Lapçik, M.Q.Mex-

tiyev, N.A.Reznik, azərbaycanlı alimlərdən Ə.Pələngov, Q.Bəşirova, M.Abdullayeva və b.). 

Lakin müasir mərhələdə kompüter texnologiyalarının inkişafı, onların istifadəçilərin maraq-

larına yönəlməsi kompüterdən ali məktəblərdə təlim prosesinin təşkili və gələcək riyaziyyat 

müəllimlərinin peşə bacarıqlarının formalaşdırılmasında bir vasitə kimi istifadə edilməsinə şə-

rait yaradır.  

Son dövrlər ənənəvi təlim üsulları ilə yanaşı, ona alternativ hesab edilən riyaziyyat təlimi-

nin kompüterləşməsi ön olana çıxır. Təlim prosesinə, o cümlədən ali məktəblərdə təlim prose-

sinə informasiya texnologiyalarının tətbiqinə çoxlu sayda tədqiqatlar həsr olunur (2).  

T.B.Baltsyuk qeyd edir ki, “informasiya texnologiyalarının istifadəsi təlim-tərbiyə prosesi-

ni hiss ediləcək dərəcədə optimallaşdırmağa imkan verməklə, təlim fəaliyyətininin inteqrativ-

liyini və texnolojiliyini təmin edir” (3, s. 259). Eyni fikirləri M.Kupryanov da söyləyir. O, 

qeyd edir ki, kompüterlərdən rasional istifadə “tədris informasiyasının tələbələrə ötürülmə-

sinin yeni, daha səmərəli üsullarından istifadə etməyə, gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığı 

prosesinin bir sıra mərhələlərini avtomatlaşdırmağa imkan verir” (4, s. 29). Onun iri həcmli 

mətn, riyazi qrafik, analitik imkanları “istifadəçilər (müəllimlər və təhsilalanlar) üçün pedaqo-

ji fəaliyyəti asanlaşdıran və onun nəticəliliyini yüksəldən proqramların yaradılmasına imkan 

verir” (5, s. 3). 

Bundan əlavə, kompüterli təlim prosesinin bütün komponentlərinə əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir göstərir. Kompüterin təlimin məzmununa əhəmiyyətli dərəcədə təsiri onunla ifadə olunur 

ki, əvvəllər yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin imkanı daxilində hesab edilən bir çox məsələlər 

indi təhsilalanlar üçün əlcatan olmuşdur. Bu kompüterin təlimin məzmununun əyani təsvir 

edilməsi imkanları, təhsilalanlara lazım olan iri həcmli informasiyalara, o cümlədən həll edi-

lən çalışmaya aid informasiyalara çıxışın təmin olunması ilə şərtlənir. 

Ənənəvi metodika ilə fənnin öyrənilməsi kompüterin köməyi ilə tələbələrin fəal fəaliyyə-

tinə çevrilir ki, burada onun şəxsi marağı, şəxsi yanaşması, sualların fərdi seçilməsi üzə çıxır. 

Bu zaman kompüter həm də əks əlaqə problemini həll edir. Əgər adi məşğələdə tələbə yaxşı 
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halda 3-4 dəfə cavab verirsə, o maşına 10 dəfə və daha çox cavab vermək imkanı qazanır. 

Kompüterləşdirmə texnologiyasının əsası kimi sistematiklik və ardıcıllıq, şüurluluq və yara-

dıcı fəallıq, müsbət emosional fon, təlimin əyaniliyi və nəzəri təfəkkürün inkişafı prinsiplərini 

hesab etmək olar. Bu texnologiyanın sistemli və idarə olunmağı ali məktəblərdə təlim prose-

sində texniki vasitələrdən istifadənin xüsusiyyətləri və təlim prosesinə kompüterləşmənin da-

xil edilmə dərəcəsinin dəyişdirilməsi imkanları ilə əlaqədardır. Texnologiyanın təkrarlana bi-

lər olması qazanılmış təcrübənin digər təhsil müəssisələrində və bir fənn üçün qazanılmış təc-

rübənin digər fənlərin, o cümlədən riyazi fənlərin öyrənilməsində istifadə oluna bilməsi im-

kanlarında əksini tapır.  

Onlardan istifadə təlim fəaliyyətini stimullaşdırmağa, təhsilalanların şəxsi keyfiyyətlərinin 

inkişafına təsir göstərir. Müasir informasiya texnologiyaları-əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş 

nəticələrin əldə olunması üçün informasiyanın avtomatik toplanması, işlənməsi, saxlanması, 

ötürülməsi və istifadəsi məqsədi ilə kompüterlərin və kompüter texnikasının, kommunikasiya 

vasitələrinin bazasında təşkil edilmiş müxtəlif informasiya xidmətləridir.  

İnformasiya texnologiyaları klassik təhsilin qarşısında yeni imkanlar açır, təlimin xarakte-

rini dəyişir, şəxsiyyətyönümlü yanaşmanı həyata keçirməyə şərait yaradır. Bununla əlaqədar 

təlim prosesinin fəallaşdırılmasının səmərəli vasitəsi kompüter texnologiyaları əsasında yara-

dılmış öyrədici sistemlərdir. Bu sistemlər dərindən düşünülmüş, mütəhərrik, sülhsevər inter-

feyslə xarakterizə olunur.  

Biz də bu fikirdəyik ki, təlim prosesində informasiya texnologiyalarının ənənəvi təlim me-

todları ilə əlaqəli və sistematik istifadəsi ilə təlimin səmərəliliyini xeyli yüksəltmək olar.  

Kompüter texnikasının tətbiqi ilə riyaziyyat təliminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi aşağı-

dakı prinsiplərə əsaslanır:  

— təhsilalanlarin təlim prosesində fəal iştirakına;  

— təlim prosesində sürətli əks əlaqənin mümkünlüyü;  

— keçilmiş materialın müntəzəm təkrarına;  

— təhsilalanlarin verilmiş şərtlərin qavranılmasında fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alın-

masına.  

İnformasiya texnologiyaları riyaziyyat dərsinin müxtəlif mərhələlərində (dərsin təşkili 

mərhələsində, motivasiya-idraki fəaliyyətin təşkili, əvvəlki mövzunun mənimsənilməsinin 

yoxlanılması mərhələsində, yeni materialın öyrənilməsi mərhələsində, materialın sistemləşdi-

rilməsi və möhkəmləndirilməsi və s.) istifadə oluna bilər: 

— müəllim (müdaxiləsi) fəaliyyəti olmadan müstəqil təlim;  

— müəllimin istiqamətverici köməyi ilə müstəqil təlim;  

— hissələrlə əvəzetmə (fraqmental, əlavə materialın seçmə yolla istifadəsi);  

— məşqetdirici proqramlardan istifadə;  

— diaqnostik və yoxlayıcı proqramlardan istifadə;  

— müstəqil olaraq ev tapşırıqlarının və yaradıcı çalışmaların həlli;  

— kompüterdən hesablamaların aparılmasında və qrafiklərin qurulmasında istifadə;  

— təcrübə və laborator işləri imitasiya edən proqramlardan istifadə;  

— informasiya-sorğu materiallarından istifadə.  

İnsanın həyatında təfəkkürün əyani-obrazlı komponentləri mühüm rol oynadığı üçün, 

materialın informasiya texnologiyalarının köməyi ilə öyrənilməsində onların istifadəsi təlimin 

səmərəliliyini yüksəldir:  

— qrafika mürəkkəb məntiqi qurmaları başa düşməyə kömək edir;  

— displeyin ekranında müxtəlif obyektləri təqiq etmək, onların hərəkət sürətini, ölçülərini, 
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rəngini və s. dəyişmək imkanı təhsilalanlarda tədris materialını hiss orqanları və baş beyinin 

kommunikativ əlaqələrinin daha geniş istifadəsi ilə mənimsəməyə şərait yaradır.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir şəraitdə təlimin ənənəvi formaları kifayət etmir, belə ki, 

onlar əsasən elmi biliklərin əldə olunması və mənimsənilməsinin kollektiv formalarına istiqa-

mətlənmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müxtəlif informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tət-

biqi azərbaycan təhsil sistemində prioritet istiqamət olub, informasiya-təhsil cəmiyyətinin for-

malaşmasına yönəlmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Pedaqoji nəzəriyyə və praktikanın inkişafının 

müasir mərhələsində kompüterdən təlimin texniki vasitəsi kimi istifadəyə böyük diqqət yeti-

rilir. Kompüter həm metodiki, həm də psixoloji-pedaqoji planda geniş fəaliyyət sahəsi yara-

dır. 
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Hər hansı bir elektron təhsil üç hissədən ibarətdir: təlim aləti, öyrənmə obyekti və təlim 

platforması. 

Alət kimi kompüter çıxış edir. Smartfon və tabletlərdən də istifadə etmək olar. Mobil öyrən-

mə xüsusi ilə rahatdır, çünki kursları istədiyiniz zaman və hər yerdə qəbul etməyə imkan verir. 

Təlimin obyekti elektron kursdur və müxtəlif yollarla təqdim edilə bilər. Məzmun növləri-

ni aşağıda daha ətraflı nəzərdən keçirək. 

Təlim platforması istifadəçinin kurs keçdiyi yerdir. Ümumiyyətlə bu İnternetdəki bir veb 

saytdır, ancaq xüsusi bir sistem ola bilər. İndi iki reallıq üzərində daha ətraflı dayanaq: kurs 

yaratmaq vasitələri və məsafədən təhsil sistemləri. 

Kurs Redaktorları: 

Kurs Redaktorları (Authoring Tools) - slayd kursları, testlər, ekran görüntüləri, veb semi-

narlar, video kurslar, simulyatorlar yaradan e-Learning (elektron təlim) dizaynerləridir. Buna 

görə, kurslar yaratmaq üçün bir çox proqram var və hər biri xüsusi məqsədlər üçün daha yax-

şıdır. Məsələn, YouTube-da bir təhsil video bloqu işləməyi planlaşdırırsınızsa, ekran görüntü-

sü yazan proqramı sizin üçün uyğun olar. 

Təhsil məzmunu yaratmaq üçün bir neçə konstruktordan ibarət kompleks vasitələr də möv-

cuddur. Bu cür proqramlarda testlər edə, videolar yaza, slayd kursları yarada və simulyatorlar 

hazırlamaq olar. Bu proqramların imkanları və hədəflərinin təhlili nəzərdən keçirilmişdir. 

Distant (məsafədən) təhsil sistemləri: 

Distant təhsil sistemləri (LMS) təşkilat daxilində elektron tədris təşkil etməyə imkan verən 

platformalardır. Distant təhsilin tətbiqi bir neçə mərhələdən ibarətdir: 

1. Administrator platformaya elektron kurslar yükləyir. 

2. İşçilər və ya tələbələr təhsil portalının yaranması barədə məlumatlandırılır və qeydiyya-

ta dəvət olunurlar. 

3. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra administrator istifadəçiləri kurslara yazır. 

4. İstifadəçilər portalda təlim alırlar. 

5. Administrator nəticələr barədə ətraflı statistik məlumatlar toplayır. 

Bu cür sistemlər həm şirkətlərdə, həm də təhsil müəssisələrində istifadə olunur. Bu gün 

onlarla sistem var ki, onların da hər biri təklif olunan funksiyalar və qiymətlərə görə fərqlənir.  

mailto:hamidovsaid@mail.ru
mailto:melike.42296@mail.ru
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Yuxarıda elektron kursların bir çox növü olduğunu qeyd etdik. Bu blokda məzmun növ-

lərinə diqqət yetirəcəyik və hər birini daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. 

Testlər: 

Test biliyi yoxlamaq üçün ən asan yoldur. Bununla birlikdə, kağız formaları yoxlamaq 

üçün uzun zaman tələb edir və əlverişsizdir, eyni zamanda skan edilən zaman səhvlər ehtimalı 

var. Burada elektron testlər öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlir. Belə ki, mətn faylında səhv olar-

sa o skan edilməyəcək.  

Unikal formalar yaratmağa və test statistikasını toplamağa imkan verən ixtisaslaşdırılmış 

sistemlər də mövcuddur. Bu sistemlər əsasən təhsil və dövlət qurumları tərəfindən istifadə 

olunur. 

Ekran görüntüləri (Screencast): 

Screencast, istifadəçiyə nümayiş etdirilə biləcək bir şey öyrətmək məqsədi ilə qeydə alı-

nan bir ekran görüntüsünün videosudur. Bu format Adobe Photoshop kimi kompleks bir proq-

ramın tədrisi üçün uyğundur. 

Veb seminarlar (Webinars): 

Veb seminarlar - videokamera ilə ekran yazısının yayımlanması. Artıq qeydə alınan ekran 

görüntüsündən fərqli olaraq veb seminar real vaxt rejimində yayımlanır, buna görə daha çox 

ənənəvi sinif dərsi kimi görünür. Bu formatın üstünlüyü ondadır ki, yayım zamanı iştirakçılar 

mütəxəssisə sual verə və dərhal cavab ala bilərlər. Veb seminarlar xüsusi veb saytlarda aparıl-

dığı üçün əlavə proqram təminatının quraşdırılması tələb olunmur. 

Video kursları: 

Video kurslar da Ekran görüntüsü (screencast) kimi, nümayiş etdirilə biləcək ixtiyari bir 

şeyi göstərmək məqsədi daşıyır. Ancaq Ekran görüntüsü-dən (screencast) fərqli olaraq, belə 

bir kursa video və qrafik əlavələr, eləcə də əlavə effektlər daxil edilə bilər. Bu effektlərə miq-

yas artırma, filtrlər, videolar və slaydlar arasında keçidlər və s. aiddir.   

Dialoq simulyatorları (simulyatorları): 

Dialoq simulyatorları - istifadəçilərə suallar verən və seçilən cavabdan asılı olaraq fərqli 

reaksiyalar göstərən virtual personajlarla interaktiv dərslərdir. Bu real vəziyyəti oynamağa kö-

mək edir. Məsələn avtomobil satıcısı ilə müştəri arasında ünsiyyətin virtual aparılması ilə real 

vəziyyətləri canlandırmağa imkan verir. Beləliklə, istifadəçi münaqişələri həll etməyi, tabe 

olanları idarə etməyi və müştərilərlə qarşılıqlı əlaqəni öyrənir. 

Slayd kursları: 

Slayd kursları yalnız həm tədris etmək üçün, həm də imtahan verənin biliyinin yoxlanması 

üçün nəzərdə tutulan dərslərdir. Belə bir kursa həm qrafiklər, həm testlər, həm də interaktiv 

simulyatorlar daxil edilə bilər. Məsələn, mürəkkəb avadanlıqdan istifadə etmədən əvvəl mü-

təxəssisləri sertifikatlaşdıran elektron imtahanlar var. Slayd kursları i-Spring Suite, Adobe 

Captivate, Articulate 360 və CourseLab kimi proqramlarda yaradılmışdır. 

VR simulyatorları: 

Bu, VR texnologiyasından istifadə edən virtual kursdur. Bu gün belə bir proqramın inki-

şafı çox uzun və bahalıdır, buna görə demək olar ki, heç istifadə olunmur. VR şirkəti 

AVRSpot tərəfindən aparılan bir araşdırmaya görə, bir simulyatorun inkişafı ən azı 2 ay çəkir 

və simulyator nə qədər mürəkkəbdirsə, o qədər baha başa gəlir. 

Elektron təhsilin perspektivləri: 

Elektron təlim gələcəkdə yeni texnologiyaların inkişafından birbaşa asılıdır. Elektron tə-

lim yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Bilik almaq üçün tələbə, onun fərdi öyrənməsinə və ma-

terialın qəbuluna diqqət yetirilməlidir. Tələbəni təlimə cəlb etmək üçün oyunlardan istifadə 
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edilir. Belə ki, onlar diqqəti cəmləşdirir və rəqabət hissini artırır. Bu da informasiyanın yaxşı 

mənimsənilməsinə zəmin yaradır.  

Son illərdə e-Learning termini Qərbdə geniş yayılmışdır, yəni İnternet vasitəsilə elektron 

formada öyrənmə prosesi deməkdir. 

Ənənəvi tədrisdən kompüter texnologiyalarına əsaslanan tədrisə keçid prosesi iyirmi il ər-

zində inkişaf edib. Qlobal olaraq, bu dünyanın bir başından digərinə lazımı miqdarda məlumat 

göndərilməsi, digər şəbəkə istifadəçiləri ilə sərbəst şəkildə onlayn ünsiyyət qurulması, İnter-

net saytlarında məlumat yerləşdirməyi və bütün sadalananların istifadəçilərin istifadəsinə ve-

rilməsini təmin edən İnternetin inkişafı ilə mümkün oldu. 

Bir qədər sonra ortaya çıxan distant təhsil yuxarıda göstərilən çatışmazlıqları aradan qal-

dırdı və bir sıra əlavə imkanlara malik fərqli bir təhsil yanaşması təklif etdi. Məsafədən təhsil-

də təhsil prosesi bir sıra xüsusi tədris vəsaitlərinə, o cümlədən öyrənmə prosesində müəllimlə 

əlaqə qurma fürsətinə sahib olmağa, tələbənin fərdi cədvələ uyğun olaraq özü üçün əlverişli 

bir yerdə təhsil almağına əsaslanırdı. 

E-Learning (elektron təlim) yeni multimedia və İnternet texnologiyalarından istifadə et-

məklə, mənbələrə və servislərə çıxışın yaxşılaşdırılması, eləcə də məsafədən məlumat müba-

diləsi və əməkdaşlıq yolu ilə öyrənmənin keyfiyyətini artırmağa xidmət edir. Bu gün e-Lear-

ning CD, korporativ şəbəkələr və İnternet vasitəsilə interaktiv elektron vasitələrindən istifadə 

edərək informasiyanı çatdıran bir təlim prosesidir:  

İnternet vasitəsilə məsafədən təhsilin əsas vəzifəsini həll etməklə yanaşı, elektron təlim 

həm də əyani təhsilə əla bir əlavədir və ənənəvi təhsilin keyfiyyəti və effektivliyini artırmaq 

üçün yaxşı köməkçi ola bilər. 

Ümumiyyətlə, elektron təlimin (E-Learning) əsas üstünlükləri bunlardır: 

1) Daha çox giriş azadlığı - tələbə qlobal informasiya şəbəkəsinə çıxışı olduğu hər hansı 

bir yerdən İnternet vasitəsi ilə elektron kurslara daxil olmaq imkanına malikdir. 

2) Səriştəli, keyfiyyətli təhsil - bütöv bir mütəxəssis qrupunun iştirakı ilə kurslar yaradılır 

ki, bu da elektron təlimi yetkin və keyfiyyətli bir tədrisə çevirir. 

3) Təhsil almaq üçün aşağı qiymətlər - elektron təlimdə təhsilin verilməsi prosesi, tələbəyə 

yalnız İnternet vasitəsilə məlumat mübadiləsini əhatə edir. Tələbənin təhsillə əlaqədar ədəbiy-

yat almaq xərcləri buraya daxil edilmir. 

4) Elektron kursun məzmununun modullara bölünməsi imkanı - kiçik məlumat blokları 

mövzunun öyrənilməsini daha çevik edir və lazımi materialların axtarışını asanlaşdırır. 

5) Təlimin çevikliyi - tələbə materialların öyrənmə müddətini və ardıcıllığını özü seçir, bü-

tün öyrənmə prosesini öz imkanlarına və ehtiyaclarına uyğun şəkildə tamamilə uyğunlaşdırır. 

6) İş yerində təhsil alma fürsəti – tələbələr mobil internetdən istifadə edərək hərəkətdə 

olarkən həm evdə, həm də işdə (istehsalatdan ayrılmamaq şərtilə) təhsil almaq imkanına ma-

likdirlər. 

7) Zamanla ayaqlaşmaq, inkişaf etmək imkanı - elektron kursların istifadəçiləri: həm 

müəllimlər, həm də tələbələr öz bacarıq və biliklərini ən son müasir texnologiyalar və stan-

dartlara uyğun inkişaf etdirirlər. Elektron kurslar həm də tədris materiallarının vaxtında və sə-

mərəli yenilənməsinə imkan verir. 

8) Biliklərin qiymətləndirilməsi meyarlarını müəyyənləşdirmək bacarığı - elektron təd-

risdə bir şagirdin təlim prosesində qazandığı biliklərin qiymətləndirildiyi meyarları aydın tə-

yin etmək mümkündür. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir təlim texnologiyasının istifadəsində daha səmərəli təlimin 

təmin edilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik şəbəkə təlim texnologiyalarının təlim prosesində 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, müasir təlim texnologiyalarından olan şə-

bəkə təlim texnologiyalarının təlim prosesinə tətbiq edilməsidir.  
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Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan informatika fənninin əsas məqsədlərindən biri 

şagirdlərə zəruri informasiyaları kompyuter vasitəsilə ala bilmələri sahəsində texniki bacarıq 

və vərdişlərin öyrədilməsidir. Bu səbəbdən рrаktik хаrаktеr daşıyan bu mövzunun tədrisi 

kompyuter siniflərində edilməlidir. 

Mövzunun tədrisi müəllimin aşağıdakı vasitələrdən istifadəsi etməsi ilə yerinə yetirilməli-

dir: 

1) dərslik, 2) proyektor, 3) iş vərəqləri, 4) Access proqramı. 

Müəllim sorğular mövzusunun məzmununun mənimsənilməsinə müxtəlif təlim texnologi-

yalarının istifadəsi ilə başlaya bilər. Məsələn, şagirdlərə müxtəlif suallarla müraciət etməklə: 

➢ Saytlardan lazımi məlumatların tapılması üçün nə etmək lazımdır? 

➢ Ensiklopediyalardan müəyyən sahə üzrə biliklər necə əldə edilir? və s. 

Təlimin “Fəaliyyət” bölümündə  verilənlər bazası yaratmaq, onu bir neçə yazı ilə doldur-

maq tapşırığı təqdim edilir. Yerinə yetirilən tapşırığın nəticəsi belə olacaq: 

 

 
Yerinə yetirilən tapşırıq əsasında şagirdlər tərəfindən bir neçə sual cavablandırılmalıdır: 

➢ Hansı sahənin əlavə edilməsi ilə Qazaxda doğulan Əhməd adlı yazıların cədvəldən ta-

pılması mümkündür? 

➢ Cədvəlin hansı sahəsi vasitəsilə yaşı 30-dan az olan kadrlar müəyyənləşdirilə bilər? 

Müəllim sorğuların iş prinsipini izahı zamanı öz nümunələrindən də istifadə edə bilər: 

1. Sahibinin ata adı Əli olan avtomobilin axtarılması üçün sorğu aşağıdakı kimi verilmə-

lidir: 

ata_adı= “Əli” 

2. Buraxılış ili 10 ildən az olan avtomobillərin tapılması üçün sorğunu belə vermək olar: 

qeydiyyat_ili-buraxılış_ili<10 

3. Adı B hərfi ilə başlayan avtomobil sahiblərinin tapılması üçün kompüterə belə sorğu 

verilməlidir: 
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sahibi= “B” 

Sahibinin adı “Bəşir” və yaxud da “Bəbir” olan avtomobillərin tapılması üçün sorğu aşağı-

dakı şəkildə veriləcək: 

sahibi= “Bə?ir” 

Nömrə nişanında 7 rəqəmi olan avtomobilin tapılması üçün sorğu belə olacaq: 

nömrə_nişanı= “*7*” 

Növbəti mərhələdə şagirdlərə sorğular haqqında ümumi məlumat verilir. İşlənməsi rahat, 

sürətli və təhlükəsizlik baxımından etibarlı olan sorğular vasitəsilə birdən çox cədvəldəki ve-

rilənlərə eyni anda müraciət etmək, onları təhlil etmək, eləcə də dəyişdirmək mümkündür. 

Sorğular xüsusi qaydalara əsaslanaraq yazılır və bu qaydalar məcmusu sorğu dili adlanır. 

Müxtəlif sistemlər eyni ümumi prinsiplərə əsaslanan fərqli sorğu dillərinə malikdirlər. Sorğu 

dili olaraq verilənlər bazasında SQL-dən istifadə edilir. 

Təlimin növbəti bölümündə şagirdlər uyğun verilənlər bazası əsasında sorğuların yaradıl-

ması ilə tanış olurlar. Məsələn, “Məktəb” adlı verilənlər bazasında X sinifdə soyad üzrə üzrə 

axtarış edən sorğu yaratmaq. Sorğunun yaradılması alqoritmi belədir: 

1. “Məktəb” adlı verilənlər bazasını açmaq üçün onu qoşa çıqqıldadın.  

2. Create (Yarat) menyusunun alətlər zolağında yerləşən Query Design (Sorğu konstruk-

toru) düyməsinə çıqqıldadın. 

 
3. “X sinif” cədvəlini seçin və cədvəli sorğu səhifəsinə əlavə etmək üçün Add (Əlavə et) 

düyməsini çıqqıldadın.  

4. Show Table (Cədvəli göstər) pəncərəsini qapadın. 

5. “X sinif” cədvəlindən Ad, Soyad, Ata_adı sahələrini qoşa çıqqıldatmaqla seçin.  

 
6. Sorğu blankının aşağı hissəsindəki sütunlarda əks olunan soyad sahəsi üzrə seçim şər-

tini göstərin. Məsələn, Ələsgərov. 
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7. Alətlər zolağında yerləşən  (Çalışdır) düyməsini çıqqıldadaraq nəticəyə baxın. 

8. Konstruktor rejiminə keçmək üçün View→Design View komandasını yerinə yetirin. 

9. Sorğu pəncərəsini bağlayın.  

 
10. Sorğunu “X_sorgu” adı ilə saxlayın. 

Şagirdlərə yerinə yetirmələri üçün yeni verilənlər bazası yaratmaq, onu yazılarla doldur-

maq və cədvəl əsasında müxtəlif sorğular yaratmaq tapşırığı verilə bilər. Məsələn, “Məmməd 

adlı şagirdlər”. Bu sorğunun yaradılması üçün “Şagirdin_adı” sahəsinə uyğun seçim şərti olan 

“Məmməd” Criteria (Meyar) sətrindəki xanaya əlavə edilməlidir. 

Təlimdən əldə edilən bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi üçün dərsliyin “Özünüzü 

yoxlayın” bölümündən şagirdlərə müxtəlif suallar ünvanlamaq olar. Məsələn, Sorğularda isti-

fadə edilən “*” və “?” simvolları arasında fərqi nədədir? 

Cavab: Sual və ulduz işarələri sahəyə məxsus qiymətin uyğun yerində istənilən simvolun 

ola biləcəyini göstərir. Sual işarəsindən fərqli olaraq, bir ulduz (*) işarəsinin yerində istənilən 

sayda simvol ola bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Elm və texnikanın bugünkü inkişaf səviyyəsi sorğuların tədris pro-

sesində istifadəsini zəruri etmişdir. Kompyuter vasitəsilə zəruri informasiyaları əldə etmək 

bacarıq və vərdişlərinin öyrədilməsi məqsədilə sorğuların ümumtəhsil məktəblərində tədrisi 

mühüm rol oynayır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə elmi yenilik odan ibarətdir ki, X sinif şаgirdlərinə 

sorğuların öуrədilməsi mеtоdikаsı konkret nümunələrə əsaslanaraq izah edilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə orta ixtisas və orta ümumtəhsil mək-

təblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar tərəfindən istifadə edilə bilər. 
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Методика обучения запросов по информатике в  

10 классе в общеобразовательной школах 

 

Резюме 

 
Запросы это один из основных разделов базы данных. Статья посвящена преподава-

нию запросов в общеобразовательных школах. Также широко комментируется методи-

ка обучения запросам. 

 

                                 S.S. Humbatzada 

 

Methodology of teaching  queries in the 10th grade  

computer science course of secondary schools 

 

Summary 

 
Queries are one of the main sections of a database. The article is devoted to the teaching of 

queries in secondary schools. The methodology of teaching queries is also widely 

commented. 
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Nəqliyyat daşımalarında tez-tez nəqliyyat infrastrukturu və vasitələri, təyyarə parkları, də-

mir yol, avtomobil nəqliyyatı və gəmiçilik və boru kəməri vasitələri, uçuş heyətləri, sərnişin-

lər üçün təhlükələr yarada bilən təhdidlər – müxtəlif qeyri qanuni müdaxilə halları meydana 

çıxır. Bədniyyətlilər bu üsullarla öz məqsədlərinə nail olmaq istəyirlər. Statistika göstərir ki, 

bəzən onlar öz istəklərinə qismən də olsa çatırlar. Bu cür halların qarşısını almaq üçün klassik 

mühafizə üsulları ilə yanaşı, ən müasir texnologiyaların tətbiqinə, elmin son nailiyyətlərinə 

əsaslanan yeni kompleks nəzarət sistemlərinin və qərar qəbuletmə alqoritmlərinin işlənməsi 

günümüzün ən aktual problemlərindən birinə çevrilmişdir. Bu istiqamətdə tətqiqat işləri 

aparılmış və müəyyən nəticələr alınmışdır. 

Riyazi modelin qurulması 

Tutaq ki, bədniyyətlilər nəqliyyat daşımalarında təhlükəli yüklər kateqoriyasına ayrılan 9 

sinif ( n=9 ) 

1) partlayıcı maddələr; 2) qazlar; 3) tezalışan bərk maddələr, öz özünə alışan maddələr, su 

ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda tezalışan qazların ayrılması və müşahidə olunan maddələr; 5) ok-

sidləşdirici maddələr, üzvi peroksid; 6) zəhərləyici və yoluxucu maddələr; 7) radiaktiv maddə-

lər; 8) korroziyaedici maddələr; 9) digər təhlükəli yüklər (3). Təhlükəli yüklər mənbəyinin kö-

məyi ilə n – sayda təhdidlər (kənar müdaxilələr yığını yaradır). 

Hər bir i- – ci təhdidinin törədilə bilmə ehtimalı 
teh

iP
və vura biləcəyi ziyanı 

teh

iq
ilə işarə 

edək. Nəzərdə tutulan loqistik sistemin rasional variantını seçmək üçün qurulacaq riyazi mo-

del kənar müdaxilələrin tamamilə və ya qismən qarşısının alınmasına xidmət edəcəkdir. Bu 

sistemin əsas xarakteristikası baş verə biləcək İ - ci kənar müdaxilənin qarşısının alınması eh-

timalıdır. Bu ehtimalı 

leğ

iteh
P

kimi işarə edək. Model əsasında seçiləcək logistik modelin təhlü-

kəsizlik sisteminin qarşısını alacağı baş verə biləcək təhdidlərin vura biləcəyi ziyanın – W 

azaldılması təmin olunur. Ümumi qarşısı alınmış ziyanları W̅ və İ – ci kənar müdaxilənin ləğv 

edilməsi nəticəsində qarşısı alınmış ziyanı ω ilə işarə edək. 

Bu cür işarələmədən sonra riyazi modeli ümumi şəkildə aşağıdakı kimi formalaşdıra 

bilərik: 

Loqistik modelin elə variantını işləyib həyata keçirmə lazımdır ki, yolverilən xərclər 

mailto:asif.pashayev@au.edu.az,gabil.aliyev@au.edu.az,%20aysel.badalova@student.au.edu.az
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daxilində, baş verə biləcək  təhlükələrin ləğvi nəticəsində vurula biləcək ziyanların qarşısının 

alınması maksimum təmin olunsun (4). Məsələnin formal qoyuluşu aşağıdakı kimi olacaqdır: 

T0 = ωq maxW̅(T)       (1) 

T0  T+ 

C(T0)  C yolver                      (2) 

Burada T+ T0 T – vektorun yol verilən və optimal qiymətləri, Cyolver - sistemin yaradıl-

masında yol verilən xərclərdir. 

Qoyulan məsələni həll etmək üçün əvvəlcə layihələndirilən loqistik  sistemin fəaliyyətinin 

W̅(T) keyfiyyət göstəricilərini formalaşdırmaq lazımdır. 

Aydındır ki, qarşısı alınmış ziyanları ümumi şəkildə aşağıdakı münasibətlə ifadə etmək 

olar. 

( )n,1i;P;q;PFW leg

i

teh

i

teh

i teh
==

        (3) 

İ - ci təhdidin aradan qaldırılması ilə qarşısı alınmış ziyan aşağıdakı münasibətlə ifadə 

olunur 
leg

i

teh

i

teh

ii teh
PqP =ω

(4) 

Təhdidlərin asılı olmaması və onların nəticələrinin additivliyi şərti ilə yaza bilərik: 


=

=
n

1i

leg

i

teh

i

teh

i teh
PqPW

       (5) 

(5) düsturuna daxil olan vuruqlar üzərində bir qədər ətraflı dayanaq. 

İ-ci təhdidin baş vermə ehtimalı 
teh

iP
 statistik təyin olunur və təhdidin baş verməsinin nis-

bi tezliyinə uyğundur, yəni: 

in

1i

i

iteh

iP λ

λ

λ
==


=          (6) 

Burada  İ-ci kənar müdaxilənin baş vermə tezliyidir. 

İ-ci təhdidin yaratdığı 
teh

iq
ziyanlar mütləq vahidlərlə təyin olunur: xəsarət almış və ya 

qəzaya uğramış avia personal, dəmiryol qatarları, avtomobil nəqliyyatı və ya gəmi nəqliyyatı 

vasitələri, sərnişinlər, iqtisadi itkilər, qismən zədələnmiş və ya tamamilə sıradan çıxmış infra-

strukturlar, yerüstü nəzarət loqistika qurğuları və digər texniki vasitələr və s. Lakin praktiki 

olaraq dəyə biləcək ziyanları mütləq vahidlərə qiymətləndirmək çox çətindir. Bu xüsusilə lo-

qistik modelin qurulması üçün ilkin layihələndirmə mərhələlərindən daha çətindir. Odur ki, 

mütləq zərərlərin əvəzinə nisbi zərərlərin istifadəsi məqsədəuyğundur. Nisbi zərərlər u-ci kə-

nar müdaxilənin mühafizə olunan obyektlər üçün təhlükəlilik dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. 

Təhlükəlilik dərəcəsi ekspertlərin köməyi ilə təyin edilə bilər və hesab olunur ki, bütün kənar 

müdaxilələr mühafizə olunan obyektlər üçün baş verə biləcək təhlükəli hadisənin tam bir qru-

punu təşkil edir (8,10). 

Yəni, 0 

Loqistik sistem, təhlükəsiz nəqliyyat dəhlizi layihələndirərkən (5) düsturunun 3-cü vuruğu 

olan 

leğ

iteh
P

i-ci kənar müdaxilənin aradan qaldırılması ehtimalının təyin edilməsi ən mürəkkəb 

məsələlərdən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ehtimal sistem layihələndirilərkən onun üzə-

rinə qoyulan kəmiyyət və keyfiyyət tələblərinin nə dərəcədə tam nəzərə alınması ilə müəyyən 
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olunur, yəni : 

( )
imiji2i1i

leğ

i x,x,,x,xfP
teh

=
  (7) 

Burada xij İ-ci kənar müdaxilənin qarşısını almaq üçün loqistik sistem üzərinə qoyulan  cij 

tələbin yerinə yetirilmə dərəcəsidir, mjni ,1;,1 == . Sistem üzərinə qoyulan ilk “k” 

tələb kəmiyyət, sonrakı “m-k”  isə keyfiyyət tələbləri olsun. j-ci kəmiyyət tələbinin yerinə ye-

tirilmə dərəcəsi onun tələb olunan optimal tələbat qiymətinə yaxınlığı ilə müəyyən olunur. 

Loqistik sistem üzərinə qoyulan j-ci kəmiyyət tələbinin qiymətləndirilməsi üşün onun nor-

mallaşdırılmış qiymətindən istifadə etmək daha rahatdır . 
10),,1( = ijij xkjx

 

Normallaşdırma üçün aşağıdakı münasibətdən istifadə etmək rahatdır [6,7,9] 

пис янйахшы ян

ij

пис ян

x ij

ijij

ij
x

xx
x

−

−
=

         (8) 

 Burada xij j-ci tələbin cari qiyməti, 

йахшы ян

ijx
və  

пис ян

ijx
  isə j -ci tələbin ən yaxşı və ən 

pis qiymətləridir. 

 
minmax ; ijijijij xxxx == пис янйахшы ян

 işarə etsək (8) düsturu aşağıdakı şəkildə olar: 

min

min

ij

ijij

ij
x

xx
x

−

−
=

maxijx
      (9) 

 

maxmin; ijijijij xxxx == пис янйахшы ян

işarə etsək isə (8) düsturu belə olar. 

min

max

ij

ijij

ij
x

xx
x

−

−
=

maxijx
              (10) 

maxminmaxmin ;;; ijoptijijijijijijoptijij xxxxxxxxx === пис ян

янпис

йахшы ян

 
işarə etsək, onda İ-ci kənar müdaxilənin qarşısını almaq üçün sistm üzərinə qoyulan Xij-ci 

kəmiyyət    tələbinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı ümumi ifadəni yaza bilərik: 


















−

−


−

−

=



=

max

max

max

min

min

min

maxmin

1

;0

ijijoptij

optijij

ijij

optijijij

ijoptij

ijij

optij

ijijij

ij

xxx
xx

xx

xxx
xx

xx

x

xxx

x

яэяр

яэяр

xяэяр

x яэяр

ij

ij

  (11) 
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Loqistik sistem üzərinə qoyulan j-ci keyfiyyət tələbinin yerinə yetirilmə dərəcəsi mənsu-

biyyət funksiyası ( xij ) ilə təyin olunur (5, 10). 

(7) -düsturunu Makleron (7) sırasına ayırsaq və sıranın ilkin hədləri ilə kifayətlənsək aşa-

ğıdakı ifadəni yaza bilərik: 


=





+=

m

j

ij

ij

i

ii x
x

P
PP

1

)0(

ляьв

тящляьв

тящ

ляьв

тящ

(12) 

burada 
)0(

ляьв

тящiP
- sistemin üzərinə qoyulan tələblər yerinə yetirilmədikdə İ-ci kənar müda-

xilənin aradan qaldırılması ehtimalı,
 

ij

ij

i

x

P
=




ляьв

тящ

kəmiyyəti i-ci kənar müdaxilənin aradan 

qaldırılması ehtimalına j-ci tələbin təsir dərəcəsidir. Başqa adla bunu İ-ci kənar müdaxilənin 

qarşısını almaq üçün j-ci tələbin yerinə yetirilməsinin vacibliyi kimi də qəbul etmək olar. 

 

Aydındır ki,  

=

==
m

j

ijij ni
1

,1,1;10 

 

(12) düsturunda sistem üzərinə qoyulan kəmiyyət və keyfiyyət tələblərini nəzərə alsaq aşa-

ğıdakı ifadəni alarıq : 


+==

+=
m

kj

ijij

k

j

ijiji xxP
11

)(
ляьв

тящ

  (13) 

Sonda (6), (11), (12) və (13) düsturlarını nəzərə alsaq, qarşısı alınmış ümumi ziyanların W̅ 

(5) düsturundakı ifadəsi aşağıdakı şəkil alar : 

 
= +== =

+=
n

i

ijiji

m

kj

i

n

i

ijiji

k

j

i xqxqW
1 11 1

)( тящтящ

  (14) 

Beləliklə, nəqliyyat daşımalarında kənar müdaxilələrə qarşı kompleks nəzarət sistemi 

üçün (1)-(2) şəklində qoyulmuş məsələ, yol verilən xərclər daxilində, sistem üzərinə qoyul-

muş kəmiyyət və keyfiyyət tələblərinin optimal əsaslandırılmasına gələrək aşağıdakı yeun for-

maya düşər: 

),1;,1;)(

),1;,1;(max

mjniCxC

mjnixW

ij

ij

==

==

вер. йол   (15) 

  

Nəticə: (15) məsələsinin formalaşdırılmasına müvafiq olaraq bu məsələnin əsas həlli mər-

hələləri aşağıdakılar olacaqdır: 

• kənar müdaxilələr xarakteristikaları: i-ci müdaxilənin baş vermə tezliyi i , və vura bi-

ləcəyi ziyan 
тящ

iq
 haqqında ekspert informasiyalarının toplanması və işlənməsi; 

• İ -ci kənar müdaxilənin qarşısını almaq üçün j-ci tələbin yerinə yetirilməsinin və va-

cibliyi 

• aij   və  (xij) - mənsubiyyət funksiyası haqqında ekspert informasiyalarının toplanması 

və işlənməsi; 
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• sistem üzərinə qoyulan tələbdən asılı olaraq konkret variantlarda loqistik sistemin tex-

niki realizasiyası xərclərin qiymətləndirilməsi  
),1;,1;( mjnixC ij ==
; 

• (15) məsələsinin qoyuluşuna müvafiq olaraq, qeyri-səlis riyazi proqramlaşdırma məsə-

ləsi kimi tələb olunan kompleks nəzarət sisteminin rasional variantının seçilməsi alqoritminin 

yaradılması və müasir kompüter proqram paketi vasitəsilə həlli. 

Məqalənin aktuallığı. Nəqliyyat daşımalarında loqistikanın inkişafını şərtləndirən əsas 

amillər dinamik, təhlükəsiz, çevik, müasir texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə nəqliyyat axınları-

nın izlənməsi sistemlərinin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu mürəkkəb prosesin ayrı-ayrı mərhələ-

lərində müxtəlif mürəkkəb məsələlərin həllində qərar qəbuletmə zamanı rasional variantın 

kor-koranə deyil qurulmuş riyazi model əsasında seçilməsi məsələsi günümüzün aktual məsə-

lələrindəndir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə də loqistik məsələlər-

də təhlükəsizlik aspektində qərar qəbuletmənin riyazi modelinin qurulması problemi araşdırıl-

mışdır. Nəticədə loqistik sistemin rasional variantının seçilməsi üçün riyazi model qurulmuş 

və bu model əsasında həll olunacaq məsələlər müəyyənləşdirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.О. Бадалова 

 

Математические основы принятия решений на транспорте 

 

Резюме 

 
Основными факторами, определяющими развитие логистики на транспорте, являя-

ются внедрение динамичных, безопасных, гибких, современных технологических сис-

тем и систем мониторинга транспортных потоков. Один из актуальных вопросов – вы-

бор рационального варианта на основе математической модели, а не вслепую, при 

принятии решений при решении различных сложных задач на разных этапах этого 

сложного процесса. В этой статье также исследуется проблема построения математи-

ческой модели принятия решений по безопасности в логистике. В результате была 

построена математическая модель для выбора рационального варианта логистической 

системы и определены задачи, которые необходимо решить на основе этой модели. 

 

A.O. Badalova 

 

Mathematical bases of decision-making in transport 

 

Summary 

 
The main factors determining the development of logistics in transport are the introduction 

of dynamic, safe, flexible, modern technological systems and traffic flow monitoring systems. 

One of the urgent issues of today is the choice of a rational option on the basis of a well-

established mathematical model in decision-making in solving various complex problems at 

different stages of this complex process. This article also examines the problem of building a 

mathematical model of security decision-making in logistics. As a result, a mathematical 

model for the selection of a rational version of the logistics system was built and the problems 

to be solved on the basis of this model were identified. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 22.02.2021 
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Təlim prosesində yeniyetmələrin diqqət və  

hafizəsinin inkişaf xüsusiyyətləri 
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Rəyçilər: psixol.ü.f.d.,  dos. M.C. İsmayılova, 

  psixol.ü.f.d. Ç.Q. Verdiyeva 

 

  Açar sözlər: diqqət, hafizə, seçicilik, idrak maraqları, impulsivlik 

  Ключевые слова: внимание, память, селективность, познавательные интересы, 

импульсивность 

  Key words: attention, memory, selectivity, cognitive interests, impulsivity 

 

Yeniyetməlik yaş dövründə diqqətin inkişafında xeyli üstün cəhətlər yaranır. Diqqətin da-

vamlılığı və həcmi, paylanması kimi xüsusiyyətləri keyfiyyətcə yeni istiqamətdə inkişaf edir, 

onların ixtiyariliyi yüksəlir. Bununla belə təlim fəaliyyətində yeniyetmələrin diqqətinin bir 

sıra mənfi halları da nəzərə çarpır, təəssürat və yaşantıların bolluğu, coşqun fəallıq və impul-

sivlik, mütəhərrik davranış onlarda diqqətin tez-tez yayılmasına və davamsızlığına gətirib çı-

xarır. Psixoloqlar bu halın psixoloji səbəblərini müxtəlif amillərlə-iş şəraiti, materialın məz-

munu, şagirdin əhval-ruhiyyəsi və psixi vəziyyəti ilə əlaqələndirirlər.  

Diqqətin seçiciliyi yeniyetmələrdə çox aydın xarici ifadəyə malik olur. Sevmədiyi bir 

dərsdə dalğın və diqqətsiz olan bir şagird başqa bir dərsdə özünü olduqca diqqətli aparır, fəal-

lıq göstərir. Yeniyetmələrlə təlim prosesində növbəli, cəlbedici, fəal iş formaları, maraqlı 

dərslər onların təlimə cəlb edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. N.F. Dobrıninin tədqiqatları 

sübut etmişdir ki, yeniyetmələrdə iradi səylə əlaqələnmiş ixtiyari diqqət ixtiyaridən sonrakı 

diqqət adlandırılan diqqətin məhsuldar fəaliyyətinə təminat yaradır (3, s. 304). 

Yeniyetməlik dövründə diqqətin fəaliyyətində "maraq effekti" bütün aydınlığı ilə müşahi-

də olunur. Şagirdin bir dərsdə həddindən artıq diqqətli, başqa bir dərsdə isə diqqətsiz və dal-

ğın olması daha aydın şəkiidə göstərir ki, hər şey iş şəraitindən, materialın məzmunundan, 

müəllimin pedaqoji səriştəsindən və yeniyetmənin dərsə münasibətindən asılıdır. Nəzərə al-

maq lazımdır ki, yeniyetmə üçün maraqlı dərs heç də sadəcə olaraq əyləncəli dərs deyildir (1, 

s. 69). 

Müəllim dərsdə yeniyetmələrdə idrak maraqlarının aktivləşməsinə xüsusi diqqət yetirdik-

də yaradıcılıq üçün əlverişli şərait yaratdıqda diqqət problemi öz-özünə həll olunur. Bu yaş 

dövründə ixtiyari diqqətdən sonrakı diqqətin epizodik surətdə olsa da, tez-tez təzahür etməsi 

bu baxımdan təsadüfi deyildir. Diqqətin həcminin nəzərə çarpacaq dərəcədə genişlənməsi, 

diqqətin keçirilməsi xassəsinin inkişafı da yeniyetməlik yaşı üçün səciyyəvidir (2, s. 212). 

Yeniyetməlik yaş dövründə diqqətin inkişafında özünəməxsus xüsusiyyətlər müşahidə 

olunur. Bu dövrdə diqqətin tez-tez yayınması halları özünü göstərir. Yeniyetmənin təlim fəa-
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liyyətindəki əsaslı dəyişikliklər, tələbat və maraq dairəsinin dəyişməsi, şagirdin ayrı-ayrı fən-

lərə, müəllimlərə münasibəti, keçirdiyi psixi hallar, yeni və rəngarəng təəssürat bolluğu, cinsi 

yetişmənin başlanması ilə əlaqədar güclü təəssüratlar, yaşlılıq hissi ilə bağlı problemlər və s. 

diqqətin təzahür və inkişafına, burada mənfi halların özünü göstərməsinə səbəb ola bilir. 

Təlim və tərbiyənin təsiri altında yeniyetmələrdə sabit ixtiyari diqqət inkişaf etməyə başla-

yır. Diqqətin həcmi, davamlılığı, paylanması nisbətən məhsuldar xarakter daşıyır (4, s. 53).  

Yeniyetmələrin idrak maraqlarının inkişafında mütərəqqi dəyişikliklər nəzərə çarpır. On-

larda yaranan seçici maraq (lazımlı və lazımsız, əsas və vacib olmayan) fənlərə qarşı onla mü-

nasibətlərdə özünü göstərir. Onlar vacib hesab etdikləri fənlərə daha çox diqqət yetirir, müxtə-

lif mənbələrdən sərbəst istifadə etməklə biliklərini zənginləşdirmək və dərinləşdirmək təşəb-

büsləri göstərir, dərsdən sonra müxtəlif hazırlıq kurslarına gedir, xarici dilləri, kompüteri öy-

rənməyə xüsusi diqqət yetirirlər. 

Təlim prosesində diqqətin paylaşdırılması daha da güclənir. Yeniyetmə məsələni həll edir, 

astaca çay içir, parta altından kitab oxuyur, dəqiqliklə sinifdəki situasiyanı izləyir. Bu baxım-

dan ifadəlilik dərəcəsinə görə diqqətliliyi daxili və xarici diqqətə ayırırlar. Odur ki, təlim pro-

sesində diqqətin paylanmasına yüksək tələblər qoyulur. Məsələn, riyaziyyat dərslərində məsə-

lələr çox çətin olduğundan şagirdlər tapşırığın icrasında işarələrin dəyişməsinə diqqət yetirə 

bilmirlər. Fikirlərə diqqətlilik savadlılıq səviyyəsini tez-tez aşağı salır. Təlim fəaliyyəti reflek-

siyaya əsaslanaraq özünənəzarət tələb edir. Odur ki, diqqətin bütün xüsusiyyətləri inkişaf edir. 

Yaxşı oxumaq istəyi yeniyetmələrdə təlim motivasiyasının inkişafı zamanı mümkündür.  

İnsanın psixi həyatının ümumi məzmununda hafizə bir idrak prosesi kimi müstəsna əhə-

miyyətə malikdir. Hafizənin təlim prosesində mühüm rolu vardır. Belə ki, sistematik təlim 

bilavasitə hafizənin iştirakı sayəsində real istiqamətə yönəldilə bilər. Hafizənin təşəkkülü və 

inkişafı şagirdin bütün psixi xassə və xüsusiyyətlərinin təzahürü fonunda reallaşır. Hafizənin 

başqa psixi proseslərlə qarşılıqlı əlaqəsi mnemik fəaliyyətin funksional bir sistem kimi forma-

laşması üçün əlverişli zəmin yaradır. 

Yeniyetməlik yaş dövründə hafizənin inkişafında şagirdin təlim fəaliyyəti mühüm rol oy-

nayır. Sistematik təlim prosesində biliklərin mənimsənilməsi zərurəti şagirdin mnemik fəaliy-

yəti qarşısında yeni və ciddi tələblər qoyur. Şagirdin mnemik fəaliyyəti ilə təlimin məqsədləri 

arasında əlaqə yaranır. Bir sözlə, şagird öz mnemik fəaliyyətini mənimsəmənin məqsədlərinə 

tabe etməyə fəal səy göstərir. Məhz bu istiqamətdə şagird biliklərin mənimsənilməsinin səmə-

rəli üsullarına yiyələnməyə başlayır. 

Təlim prosesində yeniyetmənin mənimsədiyi üsullar içərisində məntiqi, mənalı yaddasax-

lama bacarığının təşəkkülü müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Məntiqi yaddasaxlamanın təşəkkü-

lü sayəsində şagirdin hafizəsi funksional cəhətdən inkişaf edir və onun yeniyetmənin idrak 

fəaliyyətində rolu daha da yüksəlir. Belə olduqda yaddasaxlama prosesi qavrayış çərçivəsin-

dən kənara çıxaraq təfəkkürlə qarşılıqlı əlaqə və asılılıq şəraitində təzahür edir. Yaranmış 

funksional qarşılıqlı əlaqənin zəminində yaddasaxlama prosesinin səmərəliliyi artır və şagird-

lər mənimsəmənin daha əlverişli üsullarına yiyələnirlər. 

Yeniyetməlik yaş dövründə əyani xarakterli materialları və bilavasitə qavrayış prosesinə 

əsaslanan məlumatları şagirdlər daha yaxşı mənimsəyir və yadda saxlayırlar. Apardığımız psi-

xoloji müşahidələr göstərir ki, bu yaş dövründə əyani-obrazlı yaddasaxlama əsasında təlim 

materialının mənalı və məntiqi surətdə dərindən mənimsənilməsi imkanı daha da reallaşır və 

bu əsasda şagirdlər biliklər sistemini müvəffəqiyyətlə öyrənərək onu hafizələrində möhkəm-

ləndirirlər.  

Təlim prosesində mücərrəd xarakterli təlim materiallarının mənimsənilərək yadda saxla-
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nılması yeniyetmələrdə o qədər də çətinlik yaratmır. Lakin təlimin məzmununda baş verəm 

dəyişikliklər yeniyetmənin hafizəsinin sözlü-mənalı xarakter daşıması üçün əlverişli zəmin 

yaradır. Odur ki, şagirdlər əyani materialla yanaşı, sözlü-məntiqi materialı mənimsəməyə və 

yadda saxlamağa başlayırlar. Öyrənilən və mənimsənilən təlim materiallarının daima məna-

landırılaraq yadda saxlanılması yeniyetmənin hafizəsinin sözlü-məntiqi səciyyə daşıması üçün 

geniş imkanlar açır. Məhz bu əsasda yeniyetmələrdə ümumiləşmiş və məntiqi hafizə sürətlə 

inkişaf etməyə başlayır.  

Aparılan psixoloji tədqiqatların nəticələri göstərir ki, yaddasaxlamanın və yada salmanın 

səmərəliliyinin yüksəlməsində təlim materiallarının mənalandırılaraq öyrənilməsinin böyük 

əhəmiyyəti vardır. Mexaniki, yəni əzbərləməyə istinad edən yadda saxlama isə hafizə fəaliy-

yətinin məzmunluluğunun inkişafına ləngidici təsir göstərməklə şagirdin idrak fəaliyyətinin 

səmərəliliyini təmin etmir.  

Psixoloji təcrübə göstərir ki, mexaniki öyrənmə mənimsənilən materialın məna əlaqələrinə 

əsaslanmır. Vaxtilə alman psixoloqu Ebbinhauzun apardığı təcrübələr göstərmişdir ki, 12 mə-

nasız hecanı yadda saxlamaq üçün 16,5 təkrar tələb olunduğu halda, 480 mənalı hecanı yadda 

saxlamaq üçün 8 təkrar kifayət etmişdir. Deməli, mənalı yaddasaxlama böyük üstünlüyə ma-

lik olmaqla mexaniki yaddasaxlamadan keyfiyyətcə və əsaslı surətdə fərqlənir. Təlim materia-

lının başa düşülməsi, onun ayrı-ayrı hissələrində əks olunan fikirlərin dərk edilməsi və qarşıya 

qoyulmuş yaddasaxlama məqsədinin aydın təsəvvür edilməsi hafizə prosesinin məzmunlulu-

ğunu və real əhəmiyyət kəsb etməsini təmin edir. Yaddasaxlama şəraitinin normal gedişi pro-

sesində hər bir şagird öyrəndiyi materialın əhəmiyyətini dərk edir və nəticədə mənimsənilən 

biliklər müəyyən sistem halında hafizədə möhkəmlənib uzun müddət yadda qalır. 

Apardığımız müşahidələr göstərir ki, təlim materialının mənalandırılması və materialın 

məzmununda olan səbəb-nəticə əlaqələrinin başa düşülməsi öyrənmənin səmərəliliyini təmin 

etməklə şagirdin hafizəsini zənginləşdirir. A.A. Smirnovun apardığı psixoloji təcrübələrin bi-

rində şagirdlərə yaddasaxlamaq üçün təklif edilən materialın ayrı-ayrı hissələrinin yeri dəyiş-

dirilmiş və ifadə olunan məzmunun məntiqi ardıcıllığı pozulmuşdur.  

Psixoloji müşahidələr göstərir ki, yeniyetməlik yaş dövründə təlim prosesinin təsiri altında 

mənalı yaddasaxlamaya meyl artır və şagirdlər öyrəndikləri təlim materiallarının ümumiləş-

miş məzmununu yadda saxlamağa fəal səy göstərirlər. Yaddasaxlama prosesində anlama və 

təkrarın təlim materiallarının yada salınması məqsədləri ilə daima əlaqələndirilməsi şagirdin 

hafizə fəaliyyətinin funksional imkanlarının inkişafına müsbət təsir göstərir. Qeyd edilən cə-

hət hafizə prosesinin təşkili baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Mənalı yaddasalmaya artan meyl şəraitində şagird öyrəndiyi təlim materialının məzmunu 

ilə sərbəst rəftar edir və materialı olduğu kimi yaddasaxlamağa cəhd göstərmir. Şagird öyrəni-

lən materialın məzmununun yadda saxlanılması qeydinə qalır və çalışır ki, yada salma prose-

sində öyrənilən materialın məzmunu bütövlükdə aktuallaşdırılsın. Məzmunlu yaddasaxlama 

prosesində bəzi yeniyetmələr bir çox çətinliklərlə qarşılaşır və təlim materialının məntiqi ardı-

cıllığını sərbəst və öz sözləri ilə ifadə etməkdə şagird əsaslı gərginlik keçirir. Məhz buna görə 

də, şagirdlər təlim materiallarını olduğu kimi eynən yaddasaxlamağa çalışırlar. Şagird öyrən-

diyi mətndən kənara çıxa bilmir, onun məzmunu və məntiqi quruluşunu aydın təsəvvür et-

məkdə çətinlik çəkir. Odur ki, şagird mətni əzbərləyir və ya onu öyrənərkən mətndəki sözləri 

və ifadələri olduğu kimi yadda saxlamağa çalışır. 

Qeyd edilən xüsusiyyət yeniyetmənin hafizə fəaliyyətinin qanunauyğun əlaməti olmaqla 

şagirdin ümumi əqli inkişafında və onun nitq fəaliyyətinin formalaşmasında mühüm rol oyna-

yır. Məhz bu əsasda şagirdin hafizə fəaliyyəti ilə onun təfəkkürü arasında funksional əlaqə ya-
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ranır. Sonuncu məntiqi yaddasaxlamanın təşəkkülü üçün əlverişli zəmin yaradır. Bu yaş döv-

ründə mənalı və sərbəst yaddasaxlamanın inkişafı bilavasitə hafizə fəaliyyətinin funksional 

imkanlarının genişlənməsi ilə şərtlənir. Burada müəllimin istiqamətləndirici və nəzarət xarak-

terli göstərişlərinin də mühüm rolu vardır. Hafizə fəaliyyəti ixtiyari prosesdir. Hafizə fəaliy-

yətinin funksional inkişafı onun ixtiyari idarə olunmasının səviyyəsi ilə şərtlənir. Yaddasaxla-

ma prosesinin ixtiyariliyi artdıqca təlim materiallarının şagirdin hafizəsində saxlanılması və 

möhkəmləndirilməsi imkanları əsaslı surətdə genişlənir. Şagirdin təlim fəaliyyətində ixtiyari 

yaddasaxlama əsas yer tutur. Təlim prosesində şagird sistematik olaraq müxtəlif xarakterli 

materialları öyrənir və mənimsəyir.  

Bir çox hallarda mürəkkəb əqli fəaliyyət kimi təzahür edən mənimsəmə prosesi yaddasax-

lamanın yüksək ixtiyari səviyyədə idarə olunmasını tələb edir. Belə şəraitdə təlim materialla-

rının yadda saxlanılmasına şagird gərgin iradi səy sərf etməli olur. Yeniyetmələrdə ixtiyari və 

qeyri-ixtiyari yaddasaxlama funksional bütövlüyə malik olmaqla mənimsənilən təlim mate-

riallarının xarakterinə uyğun olaraq təzahür edir. Burada təlimin və mənimsəmə prosesinin 

təşkili səviyyəsinin və xarakterinin mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Hafizə psixologiyası sahəsində aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərir ki, təlim materi-

allarının səmərəli yadda saxlanılmasında qarşıda müəyyən məqsədin olmasının böyük əhə-

miyyəti vardır. İxtiyari yaddasaxlama özünün konkret funksional məzmununu qarşıda müva-

fiq məqsədin qoyulmasında təzahür etdirir. İxtiyari yaddasaxlamağa meyl hafizə fəaliyyətinin 

ümumi istiqamətini təyin edir. Konkret yaddasaxlama məqsədinin olması isə şagirdin təlim 

fəaliyyətinin spesifik məzmununun xarakteri və idrak əhəmiyyəti ilə şərtlənir.  

Aydın məqsəd və dərkolunan vəzifə təlim materialının daha möhkəm yaddasaxlanılması 

və bütöv şəkildə yada salınması üçün əlverişli şərait yaradır. İxtiyari yaddasaxlama prosesində 

qarşıda ümumi məqsədin olması ilə yanaşı, xüsusi və ayrı-ayrılıqda olan bir sıra konkret məq-

sədlərin də olması zəruridir. Müşahidələr göstərir ki, mənimsəmə prosesində təlim materialı-

nın daha möhkəm yadda saxlamaq zərurətinin şagirdlərə aşılanması böyük əhəmiyyətə malik-

dir.  

Aparılmış psixoloji təcrübələr göstərir ki, şagirdlər qarşısında "qısa müddətli üçün", "uzun 

müddət" və "həmişəlik" yadda saxlamaq vəzifəsi qoyulduqda sonradan bu özünü yada salma 

prosesinin dolğunluğunda və səmərəliliyində aydın şəkildə təzahür etdirir. Məlum olmuşdur 

ki, qarşıya qoyulmuş vəzifənin xarakteri sonradan müvafiq materialın yada salma keyfiy-

yətində aydın nəzərə çarpmışdır. Məsələn, şagirdlər qarşısında müvafiq materialı "həmişəlik 

yadda saxlamaq" vəzifəsi qoyulduqda sonradan materialın yada salınması daha səmərəli olur. 

Yeniyetməlik dövründə hafizədə təşkil edilən tənzim idarə olunan psixi prosesə çevrilir. 

Yeniyetmə yaddasaxlama və xatırlama proseslərindən şüurlu surətdə istifadə etməyə başlayır. 

Onun bu zaman cisim və hadisələri müqayisə etməsi, sistemləşməsi, təsnif etməsi mənalı yad-

dasaxlamanın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Yeniyetmənin materialı öz sözləri ilə da-

nışmaq səyi də bununla əlaqədardır.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, yeniyetmə, adətən ev şəraitində yaddasaxlamanın nəticəsinin 

yada salma yolu ilə deyil, tanıma vasitəsi ilə yoxlayır: o, materialı bir və ya bir neçə dəfə oxu-

duqdan sonra kitabı örtüb öyrəndiyi materialı yada salmaq əvəzinə kitabı açıb mətnə baxır ki, 

ondan buz zaman belə təəssürat yaranır ki, "hər şeyi bilir". Müəllim isə ondan kitaba baxıb 

nağıl etməyi deyil, materialı yada salmağı tələb edir. Bu zaman aydın olur ki, yeniyetmə ma-

terialı öz sözləri ilə danışsa da, müəyyən səhvlərə və təhriflərə yol verir. Yeniyetmə bir çox 

hallarda, hətta tərif və qanunları da öz sözləri ilə danışmaq istəyir ki, bu zaman çoxlu səhvlərə 

yol verir. Müəllim yeniyetməyə mənalı yaddasaxlama priyomlarını öyrədərkən onlara tərif və 
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qanunları dəqiq yaddasaxlamaq zərurətini izah etməli, dərsdə bu cəhətə həmişə xüsusi fikir 

verməlidir (1, s. 70). 

İxtiyari yadda saxlamanın inkişafında fəal fəaliyyət prosesinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

İstər qeyri-ixtiyari yaddasaxlama, istəsə də ixtiyari yadda saxlama şagirdin fəaliyyət prosesi-

nin təşkili xarakterindən-onun aktiv və müstəqil surətdə yerinə yetirilməsindən asılıdır. Müşa-

hidələr göstərir ki, təlim materiallarının müqayisəli planda öyrənilməsi yaddasaxlama fəaliy-

yətinin səmərəliyiniə müsbət təsir göstərir. Mənimsənilən cisim və hadisələrin, məlumatların 

sistematik olaraq qarşılaşdırılaraq müqayisə edilməsi təlim materiallarının dərk edilərək yad-

da saxlanılması üçün əlverişli şərait yaradır. Psixoloji tədqiqatların nəticələri bir daha göstərir 

ki, şagirdin hafizə fəaliyyətinin təşkilində anlama mühüm rol oynayır. Mənalı yaddasaxlama 

prosesində şagird mənimsədiyi bilikləri əlaqələndirir və əldə etdiyi məlumatların sisteminə 

daxil edir. Mənalı yaddasaxlamanın mühüm cəhətlərindən biri odur ki, şagird müvafiq təlim 

materialını öyrənərkən keçmişdə əldə etdiyi təcrübəyə və biliklərə fəal surətdə istinad edir. 

Məqalənin aktuallığı. Yeniyetməlik yaş dövründə diqqətin fəaliyyətində “maraq effekti” 

bütün aydınlığı ilə müşahidə olunur. Şagirdin bir dərsdə həddindən artıq diqqətli, başqa bir 

dərsdə isə diqqətsiz və dalğın olması, habelə qısamüddətli hafizə daha aydın şəkildə göstərir 

ki, hər şey materialın məzmunundan, müəllimin pedaqoji səriştəsindən və yeniyetmənin dərsə 

münasibətindən asılıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Psixoloji ədəbiyyatda yeniyetmələrin diqqət və hafizəsinin inki-

şaf xüsusiyyətləri yaş psixologiyasını yeni biliklərlə zənginləşdirməsi baxımından əhəmiyyət-

lidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təlim prosesində yeniyetmələrin diqqət və ha-

fizəsinin inkişaf xüsusiyyətlərinin müasir dövrün tələblərinə uyğun formalaşması üçün psixo-

loqlar, pedaqoq və valideynlər tərəfindən istifadə edilə bilər. 
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Н.Т. Рзаева 

 

Особенности развития внимании и  

памяти подростков в процессе обучения 
 

Резюме 
 

В статье указывается, что периоде подросткового возраста в развитии внимании 

возникают значительные черты. Истец справедливо отмечает, что учебная деятельность 

требует самоконтроля основываясь на отражению. Поэтому все особенности внимании 
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развиваются в процессе обучения. Когда произвольность процесса запоминании увели-

чивается тогда сохранения и укрепления материалов обучения в сознании учеников 

расширяются. Произвольное запоминание занимает основное место в деятельности 

обучении учащихся. 

N.T. Rzayeva 

 

Features of attention and memory teenagers in learning 

 

Summary 

 
The article states that the period of adolescence in the development of attention there are 

significant features. Plaintiff correctly notes that training activities require self-control based 

on the reflection. Therefore, all of the features on developing the learning process. When 

memorizing arbitrary process increases while preserving and strengthening the training 

materials in the minds of pupils dilate. Voluntary memorization takes the main place in the 

learning activities of students. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.09.2020 
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Müasir dövrdə xarici dillərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti danılmazdır. Demək olar ki, hər 

birimiz ömrümüzün müxtəlif dövrlərində ikinci bir dil öyrənmə prosesi ilə üz-üzə qalmışıq. 

İnsanlar ikinci dili müxtəlif məqsədlər üçün öyrənsələr də, bir çoxlarımızın hədəfi ikinci dili o 

dilin daşıyıcısı kimi danışa bilməkdir. Öyrənmə isə insanın xarici-fiziki və daxili-psixi alə-

mində baş verən məqsədəuyğun dəyişmələrin nəticəsidir. 

Təfəkkür proseslərində idrak fəaliyyəti həm dərinləşir, həm də genişlənir. Təfəkkür hissi – 

perseptiv proseslərin köməyi ilə əldə edilmiş biliklərin ayrı-ayrı hissələrini müqayisə edir, 

fərqləndirir, münasibətləri ayırd edir, yeni bilikləri kəşf edir və hissi idrakdan alınan məlumat-

ların əlamətlərini ümumiləşdirir, konkretləşdirir, mücərrədləşdirir, qarşılıqlı əlaqələri aydın-

laşdırır və gerçəkliyin mahiyyətinə nüfuz edərək onları dərk edir (1, s. 21). 

Tədqiqatlar göstərir ki, anlayışlar sisteminin mənimsənilməsi passiv deyil, aktiv prosesdir. 

Bu anlayışı mənimsəyən şəxsdən gərgin əqli fəaliyyət tələb edir. Biliklərin mənimsənilməsi o 

zaman daha müvəffəqiyyətli olur ki, insan onu özü müstəqil əldə etmiş olsun. Yeni anlayışla-

rın mənimsənilməsi prosesi əvvəl əldə olunmuş biliklər sisteminə yeni anlayışın daxil edil-

məsi kimi anlaşılmalıdır. 

Anlayışın mənimsənilməsi, fikri fəaliyyətin mərhələlərlə mənimsənilməsi, yaradıcı idrak 

fəaliyyətinin mexanizmi, qanunauyğunluqları, inkişafın mənbə və şərtləri və s. ədəbiyyatda 

elmi əsaslarla şərh olunmuş, psixologiyanın əldə etdiyi nəticələrə istinad edən müxtəlif təlim 

konsepsiyaları nəzəriyyə və praktikada özünə yer tapmışdır. Onlardan bəziləri pedaqoji fikrin 

və praktikanın ötmüş mərhələsi hesab edilir, bəzilərinin isə birtərəfli olması həm nəzəri, həm 

də praktik cəhətdən əsaslandırılır.  

Biz düşünürük ki, məktəblilər tədris edilən bilikləri yalnız qavramağı deyil, həmçinin də 

onları öz şüurlarında möhkəmləndirməyi və nitqləri vasitəsilə aydın, məntiqli şəkildə ifadə et-

məyi bacarmalıdırlar. Hər bir şagirdin ümumi dünyagörüşünə, geniş təfəkkürə və aydın nitq 

vərdişlərinə yiyələnməsində aşağı siniflərdə başlanan və icra edilən inşa yazılarının rolu da 

böyükdür. Ancaq şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə onların bilik sə-

viyyəsini nəzərə almaq lazımdır. Axı inşalar xüsusi yaradıcılıq qabiliyyəti və müstəqillik tələb 

edir. Mövzu şagird tərəfindən düzgün dərk olunmalı və mənimsənilməlidir. Şagirdləri yaradı-

cılığa düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan interaktiv təlim 

üsullarının tələblərinə əsaslanaraq onları istiqamətləndirmək, sərbəst, yaradıcı və müstəqil 

fəaliyyətə imkan yaradır. 

mailto:genrl_office@mail.ru
http://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-halq-talim-vazirligi-respublika-bolala-v3.html
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Xarici dillərin tədrisi digər humanitar fənlərin tədrisindən özünün spesifikliyi ilə seçilir. 

Ənənəvi yanaşmaya görə, bu cür spesifiklik ilk növbədə xarici dil dərslərinin yeni məzmun 

verməkdən daha çox mövcud fikirləri yeni işarələr sisteminə çevirməyə xidmət etməsindən 

irəli gəlir. Xarici dillərin tədrisinin digər spesifikliyi isə dərslərin əvvəlki bilgilərə söykənmə-

si, dərslərarası zəncirvari əlaqədir ki, bu da onları dəqiq fənlərə yaxınlaşdırır. Xarici dilin təd-

risi zamanı şagirdlərdə dilin komponentlərinin (tələffüz, lüğət və qrammatika) və dil bacarıq-

larının (oxu, yazı, dinləmə və danışıq) inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində dayanır və qiy-

mətləndirmədə müvafiq olaraq bu meyarlarla həyata keçirilir.   

Nəzərə almalıyıq ki, insan fikirləşəndə də, düşünəndə də sözlər və cümlələrdən istifadə 

edir. Təfəkkürün təzahür forması dildir. Şagirdin də fikirləşmə dili var. O, fikri başqasına çat-

dırmaq üçün istifadə olunan dilin də əsasında təfəkkür dayanır. Şagirdlər eyni fikirləri düşünə 

bilərlər, lakin o fikirlərin ifadəçisi olan sözlər və cümlələr hər şagirdin özünəməxsus söz və 

cümlələri ola bilər (3, s. 79).  

Məlumdur ki, xarici dilin öyrənilməsi zamanı fikrin formalaşdırılmasının əsas dil vahidi 

cümlədir. Şagirdlərdə analitik-sintetik fəaliyyətin yaranması və aktuallaşdırılmasını şərtləndi-

rən, qrammatik biliklərin və müvafiq bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edən dil 

materialının təhlilinin aşağıdakı üsulları formalaşdırılmalıdır: 

1) Səslənən nitqdə cümlənin üzvlərə ayrılması, onun məzmun və formal tərəflərinin aşkar 

edilməsi; 

2) Müqayisə, müxtəlif tipli cümlələrin quruluşunun qarşılaşdırılması; 

3) Qrammatik əlamətlərə görə cümlələrin təsnifatı; 

4) Cümlələrin tərtib edilməsi. 

Xarici dilin tədrisi prosesində formalaşmış cümlələrarası assosiasiyalar, stereotiplər müx-

təlif tipli cümlələrin uğurla mənimsənilməsinə şərait yaradır. Cümlənin öyrənilməsinin əvvə-

lində müəllim izahat verir ki, hər bir cümlədə kim və nə haqqında (insan, heyvan, əşya və ha-

disə haqqında) danışılır. Cümləni təşkil etmək üçün elə sözlər seçilməlidir ki, onlardan biri 

kim və nə haqqında danışılanı adlandırsın, o biri onun haqqında nə deyildiyini göstərsin. Bu-

nunla birlikdə izah olunur ki, cümləni təşkil edən sözlər bir-biri ilə bağlanır, formalara görə öz 

aralarına uyğunlaşırlar. Şagirdlərə iki qrupda sözlər təqdim edilir və birini qrupun sözlərinə 

ikinci qrupdan uyğun gələn sözlər seçmək təklif olunur: 

1) Dərs, müəllim, şagirdlər, sinfə, onlar. 

2) Daxil oldu, başlandı, qalxdılar, oturdular, oxuyurlar. 

Şagirdlər aşağıdakı cümlələri düzəldirlər: 

Dərs başlandı. Müəllim sinfə daxil oldu. Şagirdlər qalxdılar və oturdular. Onlar oxuyurlar.  

Şagirdlər müəllimlə birlikdə təyin edirlər ki, xarici və ana dillərində cümlələr məzmun tə-

rəfinə görə eynidirlər (bitmiş fikri ifadə edirlər), formal tərəfinə görə isə (quruluş xüsusiyyət-

lərinə görə) fərqlənirlər.  

İkinci dilin mənimsənilməsinin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında məsələni öyrənərkən, 

ikinci dilin öyrənilməsində bir tərəfdən, psixoloji qanunauyğunluqlar və digər tərəfdən, qeyri-

psixoloji ictimai tələblər və məsələləri nəzərə almaq olduqca vacibdir. 

Xarici dilin mənimsənilməsi prosesində şagirdlərdə əqli fəaliyyətin öyrənilməsi məqsədilə 

tədqiqatımızı növbəti ardıcıllıqla davam etdirdik. Bu mərhələdə şagirdlərin müxtəlif siniflər 

üzrə xarici dili öyrənmə səviyyəsini yoxlamaq baxımından fikri proseslərin bəzi vacib xüsu-

siyyətlərini nəzərdən keçirdik. Qeyd etdiyimiz məsələləri üzə çıxartmaq üçün Bakı şəhərində 

orta məktəblərin, 6-cı, 7-ci, 8-ci siniflərində aşağıdakı müəyyənedici eksperiment materialları 

əsasında təcrübələr aparılmışdır.  
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1) Modal feili seçin: Choose the correct modal verbs 

2) İnkar cümləni seçin: Choose the correct neqativ sentences 

3) Düzgün zaman formasını seçin (to see) her friends last week 

4) Qaydasız felləri seçin (choose the line of irregular  verbs)  

5) Azərbaycan dilinə tərcümə edin Translate into Azerbaijan  

6) İngilis dilinə tərcümə edin Translate into English 

7) Sözləri düzgün yazın Write the words correctly 

8) Tək isimləri seçin choose the singular nouns 

9) Cümlədəki sözlərin sırasını düzgün seçin Write the words correctly 

10) Düzgün sual cümləsini seçin Choose the correct interrogative sentences 

Tədqiqatın gedişində “My family” mövzusunda mətn  tərtib olunmuşdur: 

Tədqiqatın gedişində şagirdlərə aşağıdakı tapşırıqlar verilərək onları cavablandırmaq xahiş 

olundu. Burada tapşırıq ingilis dilində olan sözlərdən “Mənim ailəm” (My family) mövzusun-

da mətn qurulması olmuşdur. Tədqiqatın nəticələrinin obyektivliyi üçün eksperimentdə hər üç 

sinifdən eyni sayda şagird iştirak etmişdir.  

Yuxarıda verilən tapşırıqların nəticələrinin araşdırılması göstərir ki, təcrübədə iştirak edən 

hər üç sinif şagirdlərinin müvəffəqiyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur: 

VI sinifdə 11 şagirdin 5 nəfərində cavablar qismən düz olmuş; 3 nəfərində səhv; 3 nəfər 

isə cavablandırmaqda çətinlik çəkmişlər. 

VII sinifdə 11 şagirdin 6 nəfərində cavablar qismən düz olmuşdur, 3 nəfərində bir sıra tap-

şırıqlar səhv olmuş, 2 nəfər şagird bəzi tapşırıqları həll edə bilməmişlər.  

VII sinifdə 11 şagirdin 6 nəfərində bir sıra tapşırıqların həlli: məs., inkar cümlələri, veril-

miş sözlərdən mətn düzəltmək, verilmiş sözlərdən mətn düzəltmək, verilmiş sözlərin sinonim 

və antonimlərini tapmaq və əsasən düzgün həll olunmuşdur; sözlərin ingilis dilinə tərcümə 

olunması, sözləri və artiklin işlədilməsində səhvlərə yol vermişlər; 3 nəfərində isə inkar cüm-

lələrin 50%-ni tamamlamayıblar, ingilis dilinə tərcümədə bəzi cümlələri tərcümədə çətinlik 

çəkiblər; onlardan 2 nəfəri isə sözönlərini və artiklları düzgün işlətməyiblər. 

VIII sinif şagirdləri digər siniflərlə müqayisədə tapşırıqları müəyyən qədər düzgün yerinə 

yetirmişlər. Lakin bununla bərabər şagirdlər aşağıdakı səhvlərə yol vermişlər. Belə ki, onlar-

dan 5 nəfəri “sayılan və sayılmayan isimlərə aid çalışmalarda səhvlərə yol veriblər: “choco-

late” sözünü sayılan isim kimi və mətn qurmaqda çətinlik çəkiblər. Şagirdlərdən 3 nəfəri qis-

mən səhvlərə yol veriblər: artiklin işlənməsində “sun” sözünün qarşısında “the” əvəzinə “a” 

işlədiblər. Onlardan 3 nəfəri isə verilmiş sözlərdən mətn tərtib etməkdə və verilmiş sözlərdən 

cümlə düzəltməkdə çətinlik çəkiblər. 
Tədqiqatın nəticələrindən məlum olur ki, ən yaxşı göstəricilər VIII sinif şagirdlərinindir. 

Düzgün olmayan cavabların səviyyəsinə görə zəif cavablar VI sinif şagirdlərinin payına düşür. 

VII sinif şagirdlərinin cavablarında səhvlər az olsa, onlar tapşırıqları yerinə yetirərkən çox 

diqqətli olmamışlar və onları axıra qədər həll edə bilməmişlər. 

Xarici dilə yiyələnmə şagirdlərin  dünyagörüşünü  genişləndirir, yaddaşın bütün növlərinin 

xüsusilə abstrakt düşüncələr, həmçinin təfəkkür əməliyyatları, fonematik eşitmə kimi belə qa-

biliyyətləri, dil təxmini, imitativ qabiliyyətin inkişafına yaxşı təsir edir, şagirdlərlə təxəyyülü-

nün və yaradıcılığının inkişafına imkan yaradır. Əsas şərait kimi xarici dilə yiyələnmək üçün 

lazımlı motivasiyanın yaradılması və öyrədilənin bütün potensiallarının optimal istifadəsi çı-

xış edir. 

Məqalənin aktuallığı. Xarici dillərin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi müasir 

dövrdə demək olar ki, hər birimiz bəzən ikinci bir dilin öyrənilməsi prosesi ilə üz-üzə qalırıq. 
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Hamımıza da məlumdur ki, öyrənmə insanın xarici-fiziki və daxili-psixi aləmində baş verən 

dəyişmələrlə sıx bağlıdır. Aydın məsələdir ki, təfəkkür proseslərində idrak fəaliyyəti həm də-

rinləşir, həm də genişlənir. Məhz məqalə də bu kimi vacib məsələyə həsr olunduğu üçün onu 

aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə anlayışlar sisteminin 

mənimsənilməsi prosesinin təsnifatı verilir və xarici dillərin tədrisinin spesifik xüsusiyyətləri 

göstərilir. Eyni zamanda şagirdlərdə analitik-sintetik fəaliyyətin yaranması və aktuallaşdırıl-

masını şərtlədirən, qrammatik biliklərin və müvafiq bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini 

təmin edən dil materialının təhlilinin müxtəlif  üsullarının formalaşdırılması yolları şərh edilir 

və xarici dilin mənimsənilməsi prosesində şagirdlərdə əqli fəaliyyətin öyrənilməsi məqsədilə 

aparılmış tədqiqatın ayrı-ayrı siniflər üzrə nəticələri araşdırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar yararlana bilərlər. 
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into new code systems of the language being studied. 
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Təlimin səmərəliliyinin təminatı və mütəxəssis məzun hazırlığının keyfiyyətinin yaxşılaş-

dırılmasının mühüm aspekti ondan ibarətdir ki, seminar məşğələlərində tələbələrin iş qabiliy-

yətinin yüksəlməsi ilə adaptasiya arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Bu təlimin əsasında əq-

li fəaliyyətin neyrofizioloji mexanizmləri dayanır ki, buraya qavrayış, təsəvvürlər, hisslər, ira-

də, hafizə, diqqət aid edilir. 

Göstərilən psixofizioloji proses və hadisələrin aktivlik səviyyəsi mərkəzi sinir sisteminin 

funksional vəziyyətindən asılıdır ki, o təlim vasitələrinin aparıcı amillərinin təsiri altında for-

malaşır. Fəallıq səviyyəsi bir tərəfdən orqanizmin mühüm imkanları, digər tərəfdən isə təlim 

prosesində tələbələr qarşısında qoyulan vəzifələrlə müəyyən edilir.  

Tələbələrin əqli qabiliyyətlərinin əsas mexanizmləri kompleksinə onların adaptasiyası aid-

dir. Təlimin üsul və metodikası təkcə tədrisə uyğunlaşmış tapşırıqlarla, tələbələrin psixofizio-

loji imkanlarının vəziyyəti ilə məhdudlaşdırılmamalıdır. Onlar funksional imkanların təkmil-

ləşdirilməsinə, habelə inkişafına yönəldilməlidir. 

Ali pedaqoji məktəblərin təlim fəaliyyətində informasiyaların alınması və onun böyük 

həcminin mənimsənilməsi nəinki əqli iş qabiliyyətinin fizioloji qiymətləndirilməsini və gər-

ginliyin dərəcəsini, eləcə də əqli qabiliyyəti tələb edir. Tələbələrin mərkəzi sinir sisteminin 

funksional vəziyyətinin bu və ya digər göstəricisi kimi əqli qabiliyyətə adaptasiyanın təsiri elə 

qoyulmuşdur ki, burada təlim rejimi, istirahət növləri, onun davamlılığı təlim prosesinin şərt-

ləri ilə sıx surətdə bağlıdır. 

Alimlərin apardıqları elmi tədqiqatlar göstərir ki, əqli iş qabiliyyətinin dinamikasının öyrə-

nilməsi şərti reflektiv, davranış və digər reaksiyalar, qüvvədə olan plan və proqramların tələb-

lərin təliminə psixoloji-pedaqoji qiymətin verilməsinə imkan yaradır. Göstərilənlər qismində 

ali pedaqoji məktəblərdə təlim fəaliyyətinə adaptasiyanın təsiri və tələbələrin orqanizminin 

funksional vəziyyəti, habelə təlim yüklərinin təsiri altında yorğunluğun baş verməsi halları 

qeydə alınmışdır.  

Psixi funksional vəziyyətin aparıcı göstəricilərindən birinə əqli iş qabiliyyəti, o cümlədən 

psixikanın əsas xassələrini inteqrasiya edən qavrayış, diqqət və hafizə xidmət edir. Alimlərin 

fikrincə, əqli qabiliyyət hər bir keçid müddətində tələbələrin funksional vəziyyətini, müxtəlif 
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təlim predmetlərinə imkanlarını adekvat şəkildə əks etdirir.  

Uğurlu funksional vəziyyətin göstəricisi tələbələrin əqli iş qabiliyyətidir. Əqli iş qabiliyyə-

tinin səviyyəsi tələbələrin psixi və fiziki sağlamlığının əsas göstəricilərindən olub onun yük-

sək səviyyəsini qoruyub saxlayır. Ali pedaqoji məktəbdə tələbələrin adaptasiyasında həyatın 

əsas məzmunu təlim sayılır ki, o da böyük əqli yükə malik prosesdir. 

Ali pedaqoji məktəblərdə tələbələrin adaptasiyasında təlim məşğələlərini elə təşkil etmək 

lazımdır ki, tələbələr müvafiq təlim yüklərinin öhdəsindən gələ bilsinlər. Bu cəhət xüsusilə də 

kiçik kurs tələbələri üçün çox mühümdür. Onlar təlim materialının həddindən artıq həcmli və 

mürəkkəb olması ilə sıx bağlıdır və ya tələbənin intellektual xassələrinin xüsusiyyətləri ilə 

şərtlənir. 

Təlimin üçüncü ilinin dinamikasında baş verən dəyişmələr məhz bu mərhələdə təlimə 

adaptasiyanın nəticəsinə dair fikir söyləməyə imkan verir. Tədris ilinin sonunda  yuxarı kurs 

tələbələrinin təliminin dinamikasında yorğunluğunun artması halları müşahidə edilir. Tələbə-

lərin əksəriyyətində şərti-hərəki reaksiyaların latent mərhələsində yerinə yetirilən işlərin həc-

mi aşağı düşür, hafizə və diqqət yaxşılaşır. 

Ali məktəbin yuxarı kurslarında ali sinir fəaliyyətinin funksiyalarının yaxşılaşması nəticə-

sində təlimə adaptasiya hemodinamik göstəricilərdəki uğursuz dəyişikliklərlə müşayiət olu-

nur. Bu da görünür ki, bütün öyrənmə mərhələsində təlim yüklərinə uğursuz təsirlə bağlıdır. 

L.K. Buslovskayanın fikrincə, gərgin adaptasiya prosesi tələbələrin intellektual məhsuldarlı-

ğının və uğurlarının səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur (1). 

E.Q. Şemetova, M.E. Leonidoviç birgə yazdıqları “Təlim prosesində tələbələrin əqli iş qa-

biliyyətlərinin dinamikası” adlı məqalədə gün, həftə və semestrin müddətindən asılı olaraq tə-

ləbələrin əqli iş qabiliyyətinin dinamikasını, təlim yüklənmələrinin müxtəlif səviyyələri, həm-

çinin tələbələrin əqli iş qabiliyyətinə mənfi təsir göstərən amilləri araşdırmışlar. Alim tədqi-

qatçılar tələbələrin universitetə daxil olma mərhələsindəki adaptasiya qabiliyyətlərini və təhsil 

qrupunun fəaliyyətinə ilk daxil edilmələrini qeyd etmişlər. Bunlarla yanaşı E.Q.Şemetova, 

M.E.Leonidoviç tələbələrin iş qabiliyyətinin dinamikasının təhlilinə əsasən yorğunluğun və 

həddindən artıq gərginliyin qarşısının alınması, universitetdə dərs cədvəlinin planlaşdırılması 

ilə bağlı məsləhətlərini vermişlər (3).  

Tələbələrin təlim işlərinin elmi təşkili əqli və fiziki yüklərin optimal birgə fəaliyyətini və 

idraki fəaliyyətin yüksək səviyyəsini müəyyən edir. Məhz ali məktəbdə təlim prosesi belə ya-

naşmadan, fiziki mədəniyyətdən istifadə etməyi tələb edir. Bunun üçün ilk növbədə yüksək 

əqli iş qabiliyyətlərinin və əqli qabilliliyin aktivləşməsi üçün fiziki təmrinlərin səmərəli növ-

lərinin tətbiqi zəruridir.  

Fiziki təmrinlərin əhəmiyyəti yalnız orqanizmin funksional imkanlarının yüksəlməsi, sağ-

lamlığın yaxşılaşması ilə məhdudlaşmır, həm də əqli iş qabiliyyətini yüksəldir, ali məktəbdə 

təlimə adaptasiyanı sürətləndirir. Buna baxmayaraq tələbələrin əksəriyyəti fiziki mədəniyyət 

və idman məşğələlərinin faydalılığını düzgün dəyərləndirmirlər. 

Çoxsaylı psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, tələbələrin hərəki fəallığının səviyyəsi  yuxarı 

kurslarda aşağı enir. Tələbələrin hərəki fəallığının məhdudlaşması, əqli fəaliyyətin gərginləş-

məsi ilə bağlı olan yüklər emosionallığın yüksəlməsi fonunda cərəyan edir. Ali pedaqoji mək-

təblərin yalnız III-IV kurs tələbələri təlim prosesinə, onun rejiminə adaptasiya olunurlar, əqli 

iş qabiliyyətinin göstəricilərinin isə aşağı olması halları tez-tez müşahidə olunur. Psixoloji-pe-

daqoji ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, ali pedaqoji məktəblərdə adaptasiya prosesinin tələbə-

lərin əqli iş qabiliyyətinin dəyişməsi dinamikasına məşğələlərdən əvvəl və ya sonra, habelə 

təhsil ilinin ortasında və sonunda təsir göstərməsinə dair vahid fikirlər mövcud deyildir.  Bü-
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tün deyilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, təlimə adaptasiyanın psixoloji 

təsiri I kursdan IV kursa qədər tələbələrin yaşından, cinsindən asılı olaraq kifayət qədər de-

yildir ki, bu bir çox çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. 

Y.R. Vişnevskiy J. Pyajenin mühakimələrindən irəli gələrək belə hesab edirdi ki, adapta-

siya uşağın əqli əhatə dairəsində ən mühüm prosesdir. Adaptasiya prosesində onlar tərəfindən 

assimilyasiya və akkomadasiya müəyyən edilmişdir. Müəllif assimilyasiyaya xarici hadisələri 

mənimsəmə, akkomodasiyanı isə yeni informasiyalar əldə etmək məqsədilə əqli fəallığı yeni-

dən təşkil etməyi mühüm hesab edirdi (2). 

Adaptasiyanın ən mühüm meyarlarından biri əqli iş qabiliyyəti və yorğunluqdur. Tədqi-

qatçılar qeyd edirlər ki, insanın əqli iş qabiliyyəti fərdin potensial imkanları müəyyən vaxt ər-

zində effektivlik səviyyəsində yerinə yetirməsinin məqsədyönlü fəaliyyəti və ya xarakteristi-

kasıdır. Əqli iş qabiliyyətinin davamlılıq dərəcəsi orqanizmin müqaviməti və şəxsiyyətin fəa-

liyyətinin xoşagəlməz amillərə təsiri ilə şərtlənir. 

Təlim prosesində tələbələrin əqli iş qabiliyyəti stabil olaraq qalmır, gün, həftə, semestr, 

bütün tədris ilinin dinamikasında müzakirə edilir. Təlim həftələrinin sayını planlaşdırsaq bü-

tünlükdə tədris prosesinin 5 ay davam etdiyini görərik. Tədris prosesinin qrafiki ildə 52 həftə 

təşkil edir. Tələbənin təlim yüklərinin həcmi gərgin əmək tələb etdiyindən çoxdur (buraya au-

titoriya məşğələləri və sərbəst işlərin saatı daxildir). Normaya uyğun olaraq həftədə 54 saat-

dan artıq deyil. Tələbələrin auditoriya məşğələləri həftədə 27 saatı təşkil edir. Bu saatlara fa-

kültativ fənlər aid edilmir. Dərs günü müddətində tələbələrin əqli iş qabiliyyətlərinin dinami-

kasını təhlil edərək növbəti nəticələrə gələ bilərik: 

1) Tələbənin dərs günü müddətində: I qoşa saatlarda mobilləşmə mərhələsi başlayır ki, bu-

rada işin ritmi, qərarın qəbulunun təhlili baş verir. Odur ki, bu qoşa saatda yaradıcı tapşırıqlar-

dan test tapşırıqları planlaşdırılır ki, əsas məqsəd əmək fəaliyyəti şəraitinə orqanizmin adap-

tasiya olunmasıdır. II və III qoşa saatlarda maksimum dərəcədə tələbələrin əqli iş qabiliyyəti 

yüksəlir. Bu saatlarda mürəkkəb tapşırıqlar, yüksək mərkəzləşdirmə tələb edən diqqətin yük-

səlməsi təlim əməyinin gərginləşməsi müşahidə edilir. IV qoşa saatlar tələbələrdə yorğunluq, 

tələbələrin 30%-də əqli iş qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə müşayiət olunur. Bu mərhələ yük-

sək emosional güc tələb etməyən optimal mərhələ kimi xarakterizə olunur. 

2) Adaptasiyanın II mərhələsinin bir həftəliyi ərzində dəyişikliklər nəzərə çarpır. Bazar er-

təsi adi təlim iş rejiminə alışma ilə başlayır. II mərhələ çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə ax-

şamından yüksək əqli iş qabiliyyəti müşahidə olunur. III mərhələ cümə və şənbə günləridir ki, 

əqli iş qabiliyyətinin zəifləməsi ilə diqqəti cəlb edir. 

3) Tədris ili müddətində tələbələrin əqli iş qabiliyyəti növbəti dəyişikliklərə məruz qalır:  

— I semestrin ortalarında təlim fəaliyyətində tələbələrə nəzarət 58% təşkil edir. Tədris işi-

nin əvvəlində və axırında aşağı düşmələr müşahidə edilir. II semestrin əvvəlində və ortasında 

52-54%-ə qədər göstəricilərin stabilləşməsi müşahidə edilir. 

— Tələbələr üçün mürəkkəb mərhələ imtahan mərhələsi sayılır, burada əqli iş qabiliyyəti 

36-38% təşkil edir. 

Beləliklə, tələbələrin əqli iş qabiliyyətinin dəyişməsi mərhələlərin ardıcıl olaraq dəyişməsi 

ilə xarakterizə olunur. Bu hadisələr təlim fəaliyyətinin optimal şəraitində tədbirlərin işlənil-

məsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təlim prosesi tələbələrin əqli fəaliyyətinin dəyişmə-

sinə təsir edir və konkret əqli fəaliyyətin yerinə yetirilməsində qabiliyyət kimi parametrlərin 

effektivliyi həddində müəyyən edilir. Yüksək əqli, fiziki, psixoemosional iş qabiliyyətini sax-

lamaqla asan adaptasiya olmaq imkanları təzahür edir, müvəffəqiyyət artır, mühüm informa-

siyalar mənimsənilir. Əqli iş qabiliyyətlərinin dəyişməsi gün, həftə, semestr, tədris ilində baş 
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verir. Əqli iş qabiliyyəti tələbələrin ixtisasından, bioloji ritmdən, fiziki yüklənmələrin sayın-

dan asılıdır.  

Təlim fəaliyyətində tələbənin yüksək əqli iş qabiliyyəti o hallarda təmin olunur ki, həyati 

ritm, orqanizmin bioloji ritmləri onların psixofizioloji funksiyaları və fiziki hazırlığı ilə razı-

laşdırılır. Həyat fəaliyyətinin yeni sisteminə tələbələrin daxil olması əsəb gərginliyi, iradi 

fəallığın aşağı düşməsi, narahatlıq və s. ilə müşayiət oluna bilər. Baş verən hadisələr təlim 

prosesində tələbələrin təlimə çətin adaptasiyası ilə bağlıdır. Təlim fəaliyyətinin təsiri altında 

tələbələrin əqli iş qabiliyyətləri dəyişikliklərə məruz qalır və o gün, həftə, semestr, bütün il 

boyu müşahidə olunur. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə tələbələrin təlimə adaptasiyasında əqli iş qabiliyyətlərinin 

araşdırılması və onların inkişaf dinamikasının öyrənilməsi baxımından aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin təlimə adaptasiyasında əqli iş qabiliyyətlərinin inki-

şaf dinamikası ardıcıllıqla araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrant və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Динамика умственных способностей  

к работе при адаптации студентов 

 

Резюме 
                                                                  

В научной статье исследуется динамика развития умственных способностей сту-

дентов при адаптации к обучению. Автор справедливо отмечает, что существует взаи-

мосвязь между повышением умственные способности студентов и адаптацией. Важную 

роль в этом обучении играют нейро-физиологические механизмы психической деятель-

ности. В высшей педагогической школе основное содержание жизни в адаптации уча-

щихся – учеба, которая представляет собой процесс с большой умственной нагрузкой. 
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N.M. Mammadova 

 

Dynamics of mental ability to work when adapting students 

 

Summary 

 
The scientific article examines the dynamics of the development of students' mental 

abilities during adaptation to learning. The author rightly notes that there is a relationship 

between improving the mental abilities of students and adaptation. Neurophysiological 

mechanisms of mental activity play an important role in this learning. In a higher pedagogical 

school, the main content of life in the adaptation of students is study, which is a process with 

great mental stress. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 07.01.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 330 

Müəllimin peşə fəaliyyətində pedaqoji ünsiyyətin  

effektivliyinə təsir edən sosial-psixoloji amillər 

 
Ceyhunə Ceyhun qızı Dəmirova 

                                                             fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant 

Azərbaycan Dillər Universitetinin 

 “Psixologiya” kafedrası  

E-mail: Ceyhune-91@mail.ru 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva, 

                psixol.ü.f.d., dos. M.S. Əliyev 

                               

Açar sözlər: ünsiyyət bacarıqları, pedaqoji ünsiyyət, effektiv ünsiyyət 
Ключевые слова: навыки общения, педагогическое общение, эффективное общение 

Key words: communication skills, pedagogical communication, effective communication 

 

Təlim fəaliyyəti müəllim və tələbə (şagird) arasında bilik, bacarıq və vərdişlərin mübadilə-

sinin həyata keçirdilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Lakin, təlim fəaliyyətinin həyata 

keçirdiyi vəzifələr yalnızca bu sadaladıqlarımızla yekunlaşmır, eyni zamanda daha əhəmiy-

yətli və daha vacib olanı bu fəaliyyətin həyata keçirdilməsi zamanı müəllim və tələbə (şagird) 

arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin humanistliyi və ünsiyyətin düzgün qurulmasıdır.  

Müəllimin nitqi- tələbə və ya şagirdləri mövcud biliklərlə təmin etmək, düşüncə tərzlərini 

və məzmununu öyrətmək üçün bir vasitədir. Lakin, nitqdən daha vacib amil müəllimin uşaq-

larla qurduğu ünsiyyətdir. Tədqiqatçılara görə şagird və tələbələr üçün müəllimin nitqindən, 

sözlərindən daha çox vacib olan bir amil var ki, o da müəllimin jestləri, mimikası, intonasiya-

sı, baxışları, sosial məsafəsi və tələbəni diqqətlə dinləyib-dinləməməsidir. Ünsiyyətin qeyri-

şifahi tərəfləri müəllim və tələbə arasında emosional əlaqənin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. 

Bir-birini anlamaq, qəbul etmək, hörmət etmək ünsiyyətin verbal və qeyri-verbal tərəfləri ba-

xımından ən yaxşısıdır (1, s. 422). 

Müəllim və tələbə (şagird) arasında qurulan belə bir ünsiyyət fəaliyyətinin nə dərəcədə ef-

fektiv olması, həmçinin elmi ədəbiyyatlarda uğur anlayışı ilə əvəz edilir. Belə olduğu halda 

uğurlu ünsiyyətin hansı sosial-psixoloji faktorları vardır sualı ortaya çıxmış olur. Bu suala 

Kunitsa və onun əməkdaşı belə yanaşmışdır ki, konfliktin olmaması uğurlu ünsiyyət demək 

deyildir. Çünki, bunun iki səbəbi vardır.  

İlk olaraq, açıq və birabaşa konflikt olmasa belə gizli və passiv formada konflikt yaranmış 

olur, hansı ki, bu halı heç də uğurlu ünsiyyət adlandırmaq olmaz. Digər tərəfdən isə, müasir 

psixologiyada konfliktlər heç də hər zaman ünsiyyətə zərər vurmur əksinə onun istiqamətini 

pozitiv tərəflərə yönləndirə bilir. Yəni bir müəllim və tələbə arasında açıq konflikt müşahidə 

edilməmişdirsə, bu onlar arasında hansısa “məna maneə”sindən yaranamaqla gizli formada 

başlayan və passiv konfliktə çevrilən problemin olmaması mənasına gəlmir. Belə olduqda isə 

tərəflərdən birinin ünsiyyət qurmaq üçün etdiyi hər hansısa cəhd uğursuz qalacaq və beləliklə, 

nə ünsiyyətin effektivlyindən, nə də uğurlu ünsiyyətdən danışmaq mümkün olmayacaq. 

Uğurlu ünsiyyət psixoloji təmasın yaranması və bu təmasın qorunub saxlanmasında özünü 

büruzə verir. Həmsöhbət ilə arasındakı münasibətlərin optimal səviyyəyə gətirilməsi üçün uy-

ğunluğun təşkili və qarşılıqlı razılaşma yolu ilə inkişaf etdirilməsi, hədəfə çatmaq uğrunda hər 

iki tərəfin də qarşılıqlı fəaliyyətdən məmnunluğu, empatiya, həmsöhbətlərin bir-birini qeyri-
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şərtsiz qəbul etmələri, emosional dəstək, sosial bacarıqlar və s. kimi keyfiyyətlər də uğurlu 

ünsiyyətin faktorlarıdır (2, s. 183).  

Bütün bunlarla yanaşı ünsiyyət tərəflərinin şəxsiyyət xüsusiyyətləri, ünsiyyətin həyata ke-

çirildiyi fiziki və psixoloji mühit, ünsiyyətin mövzusu və əhəmiyyəti, ünsiyyət bacarıqları, 

mədəniyyət faktorları uğurlu ünsiyyətə təsir göstərən bir neçə faktorlardan bir neçəsidir (3, s. 

62-63). 

İlk olaraq onu qeyd edək ki, effektivlik, effektli anlayışları azərbaycan dilinin izahlı lüğə-

tində təsirlilik, təsir bağışlama qabiliyyəti, təsirli, güclü təsir, lazımi nəticə verən, istənilən nə-

ticə verən, nəticəlilik mənalarında işlənir (4, s. 5). Effektiv ünsiyyət barədə aparılan tədqiqat-

lardan məlum olur ki, bu termin daha çox peşə sahəsində özünü göstərdiyi üçün işgüzar ün-

siyyətə daxil edilir (5, s. 98). Lakin bu fikrin əksini təsdiq edən tədqiqatlar da var. Belə ki, 

Lavsona görə, vacib olan ünsiyyət prosesində  məzmun deyil, onu çatdırmaq forması və gös-

tərilən münasibətdir (6, s. 67).  

Sinif daxilində müəllim və tələbə arasında ünsiyyət bacarıqlarından istifadə etmək nəyə 

görə lazımdır sualına cavab verən tədqiqatçılar hesab edir ki, bir müəllim öz şagirdi və ya tə-

ləbəsi ilə adekvat ünsiyyət qura bildiyi təqdirdə biz onu pedaqoji qabiliyyətə sahib peşəkar ki-

mi qəbul edə bilərik. Məlum olduğu kimi müəllim və tələbə  arasında olan ünsiyyət fəaliyyəti 

heç də bir tərəfli deyildir, bu zaman nəinki şagird müəllimi özünə davranış modeli kimi seçir, 

eyni zamanda müəllim də şagirdlərin davranışları əsasında öz ünsiyyət fəaliyyətini yönləndirə 

bilər.  

Başqa bir mövqedən baxdıqda isə müəllim bacarıq və qabiliyyətləri təkcə onun didaktik 

funksiyası ilə yekunlaşmır, eyni zamanda onun kommunikativ funksiyası ilə də sıx əlaqədar-

dır. Təlim fəaliyyətinin düzgün qurulması həmçinin müəllim və tələbə arasındakı adekvat ün-

siyyət şəraitinin yaradılmasından da çox asılıdır. Sinif daxilində sağlam ünsiyyət qurulubsa bu 

zaman təlim fəaliyyəti də uğurlu olar, eyni zamanda şagird və ya tələbələr ilə müəllimlər bir-

birini daha yaxşı anlayar, həmçinin özlərini daha yaxşı ifadə edə bilərlər. Əks halda psixoloq-

ların da qeyd etdiyi kimi hər iki tərəf arasında “məna maneəsi” yaranar, bu isə sağlam ünsiy-

yətə zərər vuran ən vacib amillərdən biridir. Prof. M.Ə. Həmzəyev hesab edir ki, “məna ma-

neəsi” qarşılıqlı fəaliyyət göstərən bir neçə adamın hər hansısa bir hadisəyə müxtəlif məna 

vermələri nəticəsində yaranmış qarşılıqlı anlaşılmazlıqdır. Onun isə müxtəlif səbəbləri vardır, 

buradakı tək səbəb ünsiyyətdə olan adamın qarşısında hansısa tələbin qoyulması və ya tələbi 

irəli sürənin şəxsiyyətinin deyil, daha çox qoyulan tələbin növü və qarşı tərəfin bu tələbi qo-

yana qarşı olan münasibətində özünü göstərir (7, s. 79-80). 

XXI əsrdə kommunikativ səriştə insanın peşə fəaliyyətinin ən vacib keyfiyyəti və başqa 

insanlarla lazımi əlaqələrin qurulması, davam etdirilməsi kimi nəzərdən keçirdilir. Müəllimlik 

peşəsində ünsiyyətin əhəmiyyətli rolunu nəzərə alaraq ünsiyyət texnikasının mənimsənilməsi, 

ünsiyyət üslubunun seçilməsi kommunikativ səriştənin göstəricisi hesab edilir. Eyni zamanda 

bu səriştə gələcəkdə uşaqların şəxsiyyətinin tərbiyəsinə, başqaları ilə sosial məhsuldar qarşı-

lıqlı ünsiyyət və münasibət qurmasına, adekvat özünəhörmətin formalaşmasına, iddia səviy-

yəsinin və özünüqiymətləndirmənin formalaşmasına birbaşa təsir göstərir.  

V. A. Slastenin, V. A. Kan-Kalik, A. N. Leontiev, A. A. Lobanov və başqaları kimi müəl-

lim və psixoloqlar pedaqoji ünsiyyət məsələsini araşdırdılar. Pedaqoji mənada aşağıdakı tərifi 

nəzərdən keçirdik. Pedaqoji ünsiyyət, müəllimin sinifdə və ya ondan kənarda (tədris və tərbi-

yə prosesində) tələbələri ilə peşəkar ünsiyyətidir, özünün daxili funksiyalarına malikdir və əl-

verişli psixoloji iqlim əldə etməyə yönəlmişdir (8, s. 295). 

Müəllim üçün təkcə ünsiyyəti təşkil etmək deyil, həm də məhsuldar etmək vacibdir. Bu 
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müəllimin qarşısında duran və yüksək səviyyədə ünsiyyət bacarığı tələb edən ən çətin işlərdən 

biridir. Buna görə müəllim üçün ünsiyyət həm peşə, həm də funksional əhəmiyyət daşıyır. 

Pedaqoji ünsiyyət bacarıqlarının formalaşması ali təhsil müəssisəsində təlim mərhələsində 

baş verir. Bir pedaqoji universitetin tələbələri arasında pedaqoji ünsiyyət mədəniyyəti forma-

laşmaqdadır. Gələcək bir mütəxəssisin peşə hazırlığı prosesində (tədbirlərin, təlimlərin, peda-

qoji təcrübələrin təşkili) onun formalaşması və təkmilləşdirilməsi üçün imkanlar verilir. Uni-

versitetdə oxuduğu müddətdə gələcək peşəkarın ünsiyyətdə özünə inam inkişaf etdirmə qabi-

liyyətini inkişaf etdirməsinə kömək edəcək bu cür psixoloji şəraitin yaradılması vacibdir. Bu-

nun üçün yalnız müəyyən hərəkətlər və bacarıqlar sistemi deyil, həm də tələbələr, müəllimlər 

və tələbələr arasında xüsusi bir əlaqənin yaradılması tələb olunur (9, s. 20-21).  

Tədqiqatçılara görə uğurlu ünsiyyətin qurulmamasının və çətinliyin yaranmasının səbəblə-

rinə empatiyanın olmaması (alt komponentlər daxil) və ya aşağı olmasına, ünsiyyət prosesin-

də davranış bacarıqları və vərdişlərinin əksikliyinə, sosial mühitdə şəxsiyyətin inkişafının psi-

xoloji mexanizmlərinə, ünsiyyətin sosial-psixoloji təbiətinə, əks olunma və qarşılıqlı təsir me-

xanizmlərinə bağlıdır (10, s. 286). 

Həmçinin məlum olmuşdur ki, empatiya səviyyəsinə görə müəllimlərin üsniyyət tərzində 

fərqlilik vardır. Belə ki, empatiya səviyyəsi yüksək olan müəllimlər qarşılıqlı hörmətə əsasla-

nan, demokratik ünsiyyət üslubundan istifadə edir, ünsiyyət tərəfdaşına hörmətlə yanaşır, qar-

şılıqlı anlama, səmimiyyət, kommunikativ əməkdaşlıq üstünlük təşkil edir. Həmçinin, tələb-

lərdə ünsiyyət qurmaq ustanovkası yaratmaq yüksək özünəinam hissi formalaşdırır. Empatiya 

səviyyəsi aşağı olan müəllimlər isə peşəkar ünsiyyət zamanı avtoritar üslubdan istifadə et-

məklə, ünsiyyət tərəfdaşının kommunikativ üstülünyünü və özünəinam hissini boğmağa, ma-

nipulyativ vasitələrlə üsntünlük əldə etməyə müəyyən məqsədlər üçün ünsiyyətdən fayda gö-

türməyə çalışır, birbaşa və dolayı yolla iradlar, emosional ifadələrlə mənfi qiymətləndirmə 

aparır. Konfliklər zamanı emosional həssaslıq görsətməklə, aqressiv və az səviyyədə tolerant-

lıq nümayiş etdirir. Lakin, empatiya səviyyəsi yüksək olan müəllimlərdə bu kimi problemlərin 

tam əskinə şahid oluruq. Və əgər bu tip müəllimlər altruist qarşılıqlı münasibət strategiyasına 

üstünlük verirsə, digər müəllimlər bu prosesdə eqoist startegiyadan çıxış edəcək. Bütün bunlar 

isə ünsiyyətdə çətinlik yaradan amillər hesab edilir (10, s. 287-288). 

Effektiv ünsiyyəti necə qiymətləndirmək olar? Bu suala verilən cavabı tədqiqatçılar belə 

əsaslandırır ki, bu tamamilə ünsiyyətin məqsədindən asılıdır. Bəzən məqsəd konkret dəyişik-

liklərə təsir göstərmək deyil, insanlara daha yaxşı məlumat çatdırmağa və ya bu məlumatlar 

arasında seçim etməyə xidmət edir. Belə hallarda isə uğurlu ünsiyyət fərqli dəyərlərə və və-

ziyyətlərə sahib insanlar üçün fərqli davranışlara səbəb olacaqdır (11, s. 7671). 

Həmçinin bu uğuru təkcə təlim fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək doğru olmazdı. Aparılan 

araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, əksər psixoloqlar bu uğuru həmçinin şagird və ya tələ-

bələrin şəxsiyyətinin formalaşması ilə də əlaqələndirirlər. Çünki, burada vacib məsələ müəl-

limlərin qarşısındakı subyekti şəxsiyyət kimi qavraması və ona şəxsiyyət kimi yanaşmasıdır. 

Beləliklə müəllimlər ünsiyyət prosesində şagird və ya tələbələrin fikir və hisslərinə hörmət 

bəsləyir, onlara adekvat ünsiyyət şəraiti yaratmış olur. Tədqiqatçıların fikrincə əgər bu qarşı-

lıqlı fəaliyyət prosesi birtərəfli həyata keçsəydi bu zaman hər hansısa interaksiyadan danış-

maq çətin olardı. Şagird və ya tələbənin təlim fəaliyyətinə aktiv qoşulması, bu ünsiyyət mühi-

tinin yaradılması və davamlılığı göründüyü qədər müəllimin ünsiyyət bacarıqlarından asıldır 

(12, s. 24). 

Beləliklə, müəllimlərin peşə fəaliyyətinin yalnızca pedaqoji ünsiyyətin və təlim fəaliyyəti-

nin həyata keçirilməsindən ibarət olmadığını, müəllim və tələbə arasındakı ünsiyyətin effektiv 
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olmasının, uğurlu olmasının daha yüksək əhəmiyyət daşıdığı qənaətinə gəlinmişdir. Və bütün 

bunlarla yanaşı müəllimin peşə fəaliyyətində effektiv ünsiyyətin formalaşması üçün zəruri 

olan bir sıra sosial-psixoloji faktorların diqqətdə saxlanılmasının əhəmiyyəti vurğulanmışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Qloballaşma şəraitində insan-insan münasibətlərinin daim inkişaf 

etməsi yeni psixoloji problemlərlə yanaşı ünsiyyət prosesinin də təkmilləşməsinə şərait yara-

dır. Belə olan halda isə insanlar bir-birinə qarşılıqlı formada təsir edə bilmək üçün effektiv 

ünsiyyət vasitələrindən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Xüsusilə təlim fəaliyyətində 

müəllim və tələbələrin rolunu nəzərə alsaq, ünsiyyət prosesinin uğurlu olması üçün tərəflərin 

hər biri özünəməxsus üsullarla bu prosesə daim töhvə verməyə çalışır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə effektiv ünsiyyət və uğurlu ünsiyyət termin-

ləri birgə götürülərək onların məzmunu elmi əsaslarla izah edilmiş və beləliklə müəllimlərin 

öz peşə fəaliyyətində, hansı sosial-psixoloji fakorların effektiv ünsiyyəti formalaşdırmasına 

dair məsələlər aşkara çıxarılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə nəinki, elmi tədqiqat işlərində istinad 

kimi müəllim və professor heyəti üçün əsaslı material olacaq, eyni zamanda məqalənin nəticə-

lərindən müəllimlər öz peşə fəaliyyətində effektiv ünsiyyəti qurmaq üçün zəruri olan bilik və 

bacarıqlara da yiyələnəcəklər. 
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Дж.Дж. Дамирова 

 

Социально-психологические факторы, влияющие на 

эффективность педагогического общения в  

профессиональной деятельности учителя 

 

Резюме 

 
В статье делается вывод о том, что профессиональная деятельность учителей - это 

не только осуществление педагогического общения и учебной деятельности, но и важ-

ность эффективного и успешного общения между учителем и учеником. При этом под-

черкивается важность уделения внимания ряду социально-психологических факторов, 

необходимых для формирования эффективного общения в профессиональной деятель-

ности учителей. 

 

C.C. Damirova 

 

Socio-psychological factors influencing the effectiveness  

of pedagogical communication in the professional  

activity of a teacher 

 

Summary 
 

The article concludes that the professional activity of teachers is not only the 

implementation of pedagogical communication and training activities, but also the importance 

of effective and successful communication between teacher and student. At the same time, the 

importance of paying attention to a number of socio-psychological factors necessary for the 

formation of effective communication in the professional activities of teachers was 

emphasized. 
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XXI əsrin psixologiya əsri olacağını qeyd edənlər həmin əsrin 20-ci ilində bütün dünyanı 

cənginə alan, xeyli sayda insanın ölümünə yol açan və bununla da insanlığa qorxu xofu aşıla-

yan COVİD-19 pandemiyasını hesaba qatmamışdılar. Məhz həmin andan etibarən psixologi-

yanın istər nəzəri, istərsə də tətbiqi anlamda əhəmiyyəti daha da artdı. Bütün dünyada insanla-

rın sosial idrakında köklü dəyişikliklər baş verdi. Sosial yaşamın bütün sahələrində insan mü-

nasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoydu, işgüzar münasibətlərdə innovativ yollar sınanmağa 

başladı. Dəyişikliklər təhsil sahəsindən də yan keçmədi, bəlkə də, ən radikal yeniliklər məhz 

adı çəkilən sahədəki münasibətlərdə boy göstərdi. 

 Distant təhsil həyatın ayrılmaz bir parçasına çevrildi. Aydındır ki, psixologiyanın tədrisi 

də distant formada həyata keçirilməyə başlandı. Məhz ilk olaraq, bu məqamda ortalığa çıxan 

məsələlərin düzgün həll oluna bilməsi üçün günümüzün reallığı kimi qəbul edilən distant təh-

sil haqqında bəzi suallara cavab verməyimiz məqsədəuyğun olar. 

Hələ vaxtilə V.N. Karandaşev yazırdı ki, “müasir təhsilin inkişafının vacib meyllərindən 

biri təlimin müxtəlif distant texnologiyalarının geniş tətbiq edilməsidir” (5, s. 161).  

Bu gün təhsil, əsasən, distant formada online rejimdə baş verir. Bəs distant təhsil texnolo-

giyaları deyəndə nəyi başa düşməliyik? Bu suala V.N. Karandaşev öz kitabında belə cavab 

verir ki, “distant təhsil texnologiyaları deyəndə öyrənən və pedaqoji işçinin vasitəli (məsafə-

dən) yaxud  tam vasitəli olmayan qarşılıqlı təsiri zamanı başlıca olaraq, informasiya və tele-

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə həyata keçirilən təhsil texnologiyaları başa dü-

şülür” (5, s. 161).  

Pandemiya dönəmində təhsil bir sıra sinxron və asinxron öyrənmə proqramları və peyk, 

video, audio qrafik, kompüter, mültimedia texnologiyası kimi elektron vasitələrin (Zoom, 

Skype, Microsoft Teams, Moodle və b.) vasitəsilə internet üzərindən həyata keçirilir. Distant 

təhsillə bağlı fikirlər birmənalı olmasa da, mövcud şəraitdə ən optimal olduğu qəbul edilir. 

Belə ki, təhsilverənlər və təhsilalanlar bu prosesi evi tərk etmədən həyata keçirir. V.N. Karan-

daşevin də yazdığı kimi, “distant təhsilin məqsədi öyrənənə bilavasitə yaşadığı, işlədiyi yaxud 

müvəqqəti yaşadığı yer üzrə öyrənmə imkanları təqdim etməkdir” (5, s. 161).  

İstərsə əyani, istərsə də distant formada olmasından asılı olmayaraq, psixologiyanın tədrisi 

prosesində müəyyən çətinliklər özünü göstərir. Şübhəsizdir ki, distant təhsildə istifadə olunan 

bəzi texnologiyalar (məsələn, keyslər) əyani təhsil prosesində artıq səmərəli şəkildə istifadə 

olunurdu. Keys texnologiyası, internet-texnologiya və telekommunikasiya texnologiyası əsas 
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distant təhsil texnologiyaları sayılır (5).  

Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblilərin təhsildən geri qalmaması üçün tele-dərslər hazır-

lanmış və mütəmadi televiziya vasitəsilə yayımlanmışdır. Eyni zamanda qeyd etmək zəruridir 

ki, psixologiya bizim ölkədə bəzi ölkələrdən (məsələn, Rusiyadan) fərqli olaraq, məktəblərdə 

tədris olunmur. Bu, nəzərə alınması vacib məqamlardan biridir. Belə ki, Rusiya məktəblərində 

psixologiya iki əsas tip proqram (predmetyönlü və şəxsiyyətyönlü) istifadə edilərək öyrədilir 

(5; 4).  

Predmetyönlü proqramın məzmununu elmi-psixoloji biliklər, o cümlədən onlardan praktik 

istifadə edilməsi bacarığı təşkil edir. Proqram həm elmi, həm də praktikyönlü ola bilər. Bu 

proqram çərçivəsində əsas təlim metodları hekayə, müzakirə və praktiki mümarisələrdir. Bilik 

və bacarıqların mənimsənilməsi qiymətləndirilə bilir. Şəxsiyyətyönlü tip proqramlarda psixo-

logiya dərsləri şagirdin inkişafına istiqamətlənmiş biliklər sistemi kimi çıxış edir. Bu proq-

ramlar daxilində nəzəri psixoloji biliklərin öyrədilməsi bilavasitə vəzifə kimi qarşıda durmur. 

Əsas vəzifə praktik psixoloji bacarıqların formalaşdırılması və şagirdlərin şəxsi inkişafıdır.  

Müzakirə, praktiki mümarisələr və oyunlar əsas təlim metodlarıdır. Bu proqram daxilində 

dərslərin keçirilməsinin ən geniş yayılmış forması psixoloji treninqdir. Bu proqram çərçivə-

sində qiymətləndirmə həyata keçirilmir. Şəxsiyyətyönlü proqram çərçivəsindəki psixologiya 

dərsləri predmetyönlü proqram daxilindəki dərslər kimi məcburi və ya fakültativ deyil, dərs-

dənkənar tədbir xarakteri daşıyır və könüllü iştiraka əsaslanır. Deməli, məktəblərdə dərsdən-

kənar tədbir kimi psixologiyanın tədrisi məsələsinə gəldikdə, qeyd edə bilərik ki, bizim mək-

təblərdə də əslində psixologiya tədris olunur. Başqa sözlə, bizim məktəblərdə psixologiyanın 

“tədrisi” əsasən şəxsiyyətyönlü tip proqram daxilində sanki həyata keçirilir.  

Bu deyilənlərə əlavə olaraq, xüsusilə qeyd etməyi zəruri bilirik ki, məhz proqram tipləri-

nin öncədən müəyyən edilməsi iki müxtəlif istiqamətdə dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlan-

masını nəzərdə tutur. Rusiyada bu yöndə müvafiq işlər görülmüşdür (5; 4). Gələcəkdə bu isti-

qamətdə ölkəmizdə də işlərin görüləcəyi heç şübhəsizdir.  

Psixologiyanın tədrisinin özünəməxsus çətinlikləri olduğunu öncə də qeyd etmişdik. Bu 

çətinliklər həm psixoloji biliyin özünəməxsusluğuna, həm də onun mənimsənilməsi xüsusiy-

yətlərinə aid olur (3).   

O cümlədən, psixologiyanın bizim ölkədə, əsasən, ali məktəblərdə tədris olunduğunu nə-

zərə alsaq, adı çəkilən fənnə tələbələrin də münasibəti önəmlidir. İstər motivasiya anlamında, 

istərsə də, gələcəkdə optimal müəllim olma ehtimalı baxımından ixtisas tələbələrinin psixoloji 

biliklərlə yanaşı, psixologiyanın tədrisi metodikasını da bilməsi xüsusi önəm kəsb edir. V.S. 

Qerasimova qeyd edir ki, tələbələr metodik biliklərin öyrənilməsi zəruriliyini həmişə dərk et-

mədikləri kimi, metodik təfəkkürün özünəməxsusluğunu və xüsusi olaraq onun formalaşdırıl-

masının zəruriliyini də başa düşmürlər (3). Eyni müəllif yazır ki, psixoloji bilik psixologiya-

nın tədrisi prosesində nəzərə alınmalı olan spesifik xüsusiyyətlərə malikdir (3): 

1. Psixoloji elmin predmetini yalnız nisbətən sabit olan şəxsiyyət təşkil edir; o, daima də-

yişdiyi üçün onun dərki dəqiqliklə mümkün deyil.  

2. Psixoloji elmin idrakı prosesi dialojidir, belə ki, həm idrak predmeti, həm də dərk edən 

tərəf şəxsiyyətin özüdür.  

3. Psixoloji hadisələrin idrakı prosesi ancaq məntiqi deyil, həmçinin obrazlı və əyani-

əməli təfəkkürü, o cümlədən inkişaf etmiş təxəyyülü tələb edir  

4. Psixoloji biliyi müəyyən ümumiləşdirilmiş struktur şəklində təqdim etmək olar, hansı 

ki, özlüyündə hansısa elmi veriləni təmsil etmir, sadəcə metodik məqsədlər üçün uyğundur.  

Bəs onda sual doğur ki, qarşıda qoyulan vəzifələrə cavab verməsi adına psixoloji biliyin 
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hansı cəhətləri tədris prosesində ön plana çıxmalıdır. Müşahidələr göstərir ki, tələbələrin əksə-

riyyəti öyrəndiyi psixoloji bilikləri sistemləşdirməkdə çətinlik çəkməklə yanaşı, həmin bilik-

lərin gündəlik həyatdakı ekvivalentlərini tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Suala cavab olaraq, 

qeyd edə bilərik ki, istənilən psixoloji hadisənin nisbətən tam xarakteristikası üçün aşağıda-

kıları işıqlandırmaq zəruridir (3, 9): 

—  anlayışlar sistemini (tezaurus, tərif, təsvir); 

— psixoloji hadisələrin funksiyaları (təyinat); 

— mexanizmlər (hadisə necə yaranır və fəaliyyət göstərir); 

— növlər (təsnifatlar); 

— qanunauyğunluqlar (qanunlar, xüsusiyyətlər, xassələr); 

— fərdi, yaş və cins xüsusiyyətləri; 

— inkişaf və formalaşma qanunauyğunluqları (ontogenez və ola bilsin, filogenezdə); 

— pozuntular; 

— psixoloji nəzəriyyələr; 

— öyrənmə metodları.  

Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə psixologiyanın tədrisi prosesində istifadə olunan dərsliklər və 

dərs vəsaitləri əsasən məhz bu istiqamətlərdə izah üzərinə tərtib olunmuşdur. Bu da, təəccüblü 

deyildir, belə ki, uzun illər Azərbaycan psixologiyası sovet psixologiyasından bəhrələnmişdir. 

Bu proses bu gün də davam edir. V.S. Qerasimovanın fikrincə, “psixoloji biliyin strukturunun 

anlaşılması psixoloji gerçəkliyin onun bütün əlaqə və münasibətləri fonunda tamlığını özü 

üçün müəyyən etmədə tələbəyə kömək edə bilər” (3, s. 9). Psixologiyanın tədrisi prosesində 

dərslərin planlaşdırılması və dərs proqramlarının tərtibi zamanı yuxarıda qeyd olunan sxem 

aktual olaraq istifadə olunur. 

Digər qeyd etməli olduğumuz məsələ ondan ibarətdir ki, ali təhsil pillələrində xüsusi ola-

raq “Psixologiyanın tədrisi metodikası” fənni keçilir. Həmin fənnin predmetini psixologiyanı 

öyrənməyin metodları, formaları və vasitələri, onların spesifikası və xüsusiyyətləri təşkil edir 

(8). Müəllifin fikrincə, kursun vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) tələbələrdə psixologiyanın tədrisinin nəzəri əsasları və spesifikası haqqında təsəvvür 

formalaşdırmaq;  

2) tələbələrdə pedaqoji fəaliyyətin həyata keçirilməsinin, onun idarə edilməsinin vərdiş və 

bacarıqlarının formalaşmasına, həmçinin onların pedaqoji qabiliyyətlərinin inkişafına şərait 

yaratmaq; 

3) tələbələrin mütəxəssis-psixoloq, psixologiya müəllimləri kimi peşəkar Mənlik şüurunun 

qurulması, şəxsi inkişafı  üçün şəraitin yaradılması. 

“Əgər ki, gələcək mütəxəssislərin – praktik psixoloqların yaxud psixoloq tədqiqatçıların 

peşə əhəmiyyətli keyfiyyətlərinin formalaşması üçün peşəkar-psixoloji mövqenin qurulması-

na, şəraitin yaradılmasına dəstək bu gün ali məktəbin prioritet vəzifəsi timsalında qəbul olu-

nursa, psixologiya müəllimlərinin peşəkar hazırlığının özünəməxsusluğu, O.M. Krasnoryadt-

sevaya görə, çox zaman peşəkar refleksiyanın “periferiyası”nda qalır” (6). İ.V. Moloçkova ya-

zır ki, gələcək ixtisasçı müəllim həm psixologiya elminin, həm də təhsil sisteminin müasir in-

kişafı istiqamətləri haqqında, psixologiyanın ali məktəblərdə tədrisi məqsədləri, həmçinin 

şəxsiyyətin təlim prosesində inkişafının psixoloji qanunauyğunluqları haqqında məlumatlı ol-

malıdır.  

İ.V. Moloçkovanın əsərində V kurs tələbələri ilə keçirdikləri mikrotədqiqatı haqqında mə-

lumat verilir (6). Fikrimizcə, həmin tədqiqatın nəticələri qarşıya qoyduğumuz problemin ma-

hiyyətini anlamaq adına önəmli ipucları verir. Tədqiqatda tələbələrə ali məktəbdə psixologi-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 338 

yanın tədrisi problemləri ilə əlaqəli olan aşağıdakı beş sual verilmiş və həmin suallara verilən 

cavablar fonunda münasibət təhlil olunmuşdur.  

I – Ali məktəbdə psixologiya nə üçün tədris olunmalıdır? 

II – Ali məktəbdə təhsil müddətində təlim informasiyasından hansı daha dəyərli olub? 

III – Psixologiyanı necə tədris etmək lazımdır? 

IV – Psixologiya müəllimi hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? 

V – Məhz bu gün psixologiya müəllimləri rolunda çıxış edə bilmələri üçün bizim tələbə-

lərə nə çatışmır? 

Müəyyən edilmişdir ki, birinci suala cavab olaraq məqsədlər qruplar şəkildə dəyərləndiri-

lərsə, sınanılanların 40%-i maarifləndirməni, 50%-i özünüdərki, 52%-i ünsiyyətdə səriştəlili-

yin artırılmasını, 31%-i şəxsi inkişafı, 6%-i isə peşə meylini qeyd etmişlər. İkinci suala müna-

sibətdə tələbələrin əksəriyyəti (73%) üçün bu, praktik xarakterli informasiya olmuşdur. Üçün-

cü suala tələbələrin 64%-i cavab vermişdir ki, psixologiyanı maraqla, əyləncəli, qeyri-standart 

və mütləq müəllim tərəfindən maraqlandırılmış şəkildə tədris etmək lazımdır. Növbəti suala 

cavab qismində müəyyən edilmişdir ki, psixologiya müəllimi birincisi, ünsiyyətdə səriştəli 

(22%), ikincisi, şəxsi cazibədarlığa (18%), üçüncüsü, natiqlik sənətinə sahib (14%), dördün-

cüsü, öz bilik sahəsində səriştəli (13%), beşincisi, şəxsi yetkinliyə malik (11%) olmalıdır.  

Həm də bu zaman ağıllı (9%),  kreativ (8%), aktiv (5%) və praktik fəaliyyət təcrübəsinə malik 

(2%) olsa da yaxşı olar. Nəhayət, üzə çıxarılmışdır ki, təxminən tələbələrin yarısına təcrübə, 

bilik, özünəinam çatışmır, hər dördüncü tələbə isə hesab edir ki, onda natiqlik qabiliyyəti, 

“harizma” yaxud hansısa digər şəxsi keyfiyyətlər də çatışmır. Verilən tədqiqat psixologiyanın 

tədrisinə üstünlük təşkil edən nöqteyi-nəzərləri ortalığa çıxarmağa imkan vermişdir.  

B.T. Badmayevin fikrincə, tələbələr tərəfindən istənilən elmin öyrənilməsi həyati hadisə-

lərə, praktik məsələlərə elmi mövqedən yanaşmağı öyrənmək məqsədinə tabedir (2). İ.V. Mo-

loçkovanın qeyd etdiyi kimi, psixologiyaya münasibətdə bu, o deməkdir ki, tələbə psixologi-

yanı insan psixologiyasında elmi bələdləşmə qazanmaq məqsədilə öyrənməlidir. Bu, real 

adamların işlərində, əməllərində və davranışında onun təzahürlərinin xüsusiyyətlərini başa 

düşmək və izah etmək üçün gərəklidir, nəticədə bu əsasda onlarla gündəlik praktikada effektiv 

qarşılıqlı təsir öyrənilir (6). 

Psixologiyanın tədrisi prosesində qarşılaşılan digər problem təlim kursunun işlənilməsi 

texnologiyası ilə əlaqəlidir. V.N. Karandaşev təlim kursunun keçirilməsinə hazırlıq prosesin-

də müəllimin aşağıdakı mərhələləri izləməsini məqsədəuyğun sayır (5): 

1. Dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər materialların tələbələr tərəfindən mütaliə edil-

məsi üçün seçilməsi; 

2. Kursun məzmununun seçilməsi; 

3. Təlim məqsədlərinin qoyuluşu; 

4. Kursun işçi proqramının işlənilib hazırlanması; 

5. Məşğələlərin tematik planının hazırlanması, dərs məşğələlərinin və tələbələrin müstəqil 

işlərinin planlaşdırılması; 

6. Kursun keçirilməsi formatının işlənilib hazırlanması; 

7. Fənn üzrə bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi meyarlarının sisteminin işlənilib ha-

zırlanması; 

8. Ayrıca dərs məşğələlərinin planlaşdırılması və konspektlərin tərtib edilməsi; 

9. Tələbələr tərəfindən kursun qiymətləndirilməsi üçün sorğu vərəqinin işlənilib hazırlan-

ması.   

Yuxarıda qeyd edilən addımlar ardıcıllığı fikrimizcə, psixologiya müəllimləri üçün fənnin 
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tədrisi prosesinin təşkili zamanı yardımçı ola bilər.  

Digər, heç də az əhəmiyyətli olmayan məsələ psixologiyanın kim tərəfindən tədris edilmə-

si problemidir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, psixologiyanın tədrisi həm psixoloqlar, həm də 

pedaqoqlar tərəfindən həyata keçirilir (5). Birinci halda psixoloqların pedaqoji hazırlığı, ikinci 

halda isə pedaqoqların psixoloji hazırlığı vəzifəsi aktual olmağa başlayır. Fikrimizcə, psixolo-

giyanı baza təhsilli ixtisasçıların tədris etməsi ən azından bu istiqamətdə mövcud problemlə-

rin azalmasına gətirib çıxara bilər.  

Günümüzdə psixologiyanın distant formada tədrisi bu istiqamətdə hansı yönlərdə prob-

lemlərin olmasını xüsusilə aşkarlamaqda yardımçı oldu. Məsələn, psixologiya ilə əlaqəli inter-

net-resursların ana dilimizdə az olması, var olan internet-resursların da kifayət qədər keyfiy-

yətli olmaması və bu kimi məsələlər daha çox qarşılaşdığımız problemlərdəndir. Deməli, nə-

zərə alsaq ki, distant təhsil həyatımızın bir parçası olmağa başlayıb, onda bu istiqamətdə işlə-

rin görülməsi perspektivi müəyyən edən prioritet məsələlər olmalıdır.   

Məqalənin aktuallığı. Psixologiyanın tədrisi məsələləri istər nəzəri, istərsə də praktiki ba-

xımdan çox böyük elmi-nəzəri və praktik aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə psixologiyanın tədrisi məsələləri həm kon-

septual anlamda, həm də distant təhsil nöqteyi-nəzərindən təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Psixologiyanın tədrisi məsələləri ilə bağlı 

perspektivlərin nəzərdən keçirilməsi elmin tədrisi metodikalarının təkmilləşdirilməsi baxımın-

dan praktik əhəmiyyət kəsb etməklə, innovativ texnologiyaların da tətbiqi imkanlarını açmış 

olur.  
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Вопросы преподавания психологии: проблемы и перспективы 

 

Резюме 
            

В статье рассматриваются проблемы преподавания психологии в контексте класси-

ческого и дистанционного обучения. Отмечены особенности психологического знания, 

которые необходимо учитывать в процессе обучения психологии. Особо освещены 

вопросы преподавания психологии в высших учебных заведениях. При преподавании 

психологии подчеркивается важность подготовки профессиональных психологов как 

исследователей и практиков, так и будущих учителей психологии. В статье также 

рассматриваются перспективы дистанционного обучения.  

 

S.M. Gafarova 

 

The issues of teaching psychology: problems and perspectives 

 

Summary 

 
The article deals with the problems of teaching psychology in the context of classical and 

distance learning. The features of psychological knowledge that must be taken into account in 

the process of teaching psychology are noted. The issues of teaching psychology in higher 

educational institutions are especially highlighted. When teaching psychology, the importance 

of training professional psychologists, both researchers and practitioners, and future teachers 

of psychology, is emphasized. The article also discusses the perspectives of distance learning. 
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Müasir təhsil sistemində gənclərin yaradıcı əqli qabiliyyətlərini inkişaf etdirmə vasitələrini 

tapmaq problemi aktuallaşır. Bu cəmiyyətin inkişaf tempinin sürətlənməsi ilə əlaqədardır. Bu 

gün məktəbin qarşısında duran ən mühüm vəzifə gəncləri sürətlə dəyişən bir mühitdə həyata 

hazırlamaqdır. İnteqrasiyalı cəmiyyətdə yaradıcı, intellektual cəhətdən inkişaf etmiş, öyrənə 

bilən, davamlı dəyişən həyat vəziyyətlərinə çevik şəkildə uyğunlaşan, əldə etdiyi bilikləri 

praktikada tətbiq edə bilən, qarşıya çıxan problemlərin rasional və qeyri-standart həll yollarını 

axtara biləcək bir insan tələb olunur.  

Müasir cəmiyyətdə müxtəlif elm, texnika və bədii incəsənət sahələrində biliklərdə irəlilə-

yiş və artım, insanların özünütərbiyə və yaradıcılıq fəaliyyətinə marağın artması halları müşa-

hidə olunur. Bu gün bir çox fəaliyyət sahələrində yenilikçi bir yanaşmaya tələbat, yüksək po-

tensiala malik və özünütərbiyə hazır olan yaradıcı insanlara ehtiyac daim artmaqdadır. Odur 

ki, təlim prosesində yaradıcılıq fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı üçün psixoloji və peda-

qoji şərait yaradılmalıdır. İnanırıq ki, təlim prosesində müstəqillik inkişaf etmirsə, yaradıcılıq 

fəaliyyətindən çox reproduktiv üstünlük təşkil edirsə, şagirdlər özünütərbiyəyə və yaradıcı 

fəaliyyətə hazır olmayacaqlar.  

Aydındır ki, motivlər fəaliyyətin əsasını təşkil edir. Bu psixoloqlar tərəfindən çoxdan sü-

but edilmişdir. İnsanı problemin həllinə cəmləşdirən motivlərdir, onlar fəaliyyət üçün bir sti-

muldur. Hər bir gəncin öz tələbatları var, onlar motivlərin formalaşmasının əsas şərtlərindən-

dir. Məhz motivlər yaradıcı fəaliyyətin nəticələri ilə yaradıcı məhsulun yaradılması prosesi 

arasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

F. Vilyams yaradıcılığı belə təsvir etmişdir: “Yaradıcılıq insanın müəyyən bir xassəsi və 

ya xüsusiyyəti kimi yaradıcılığın məhsuldarlığında, yəni orijinal fikirlər düşünməkdə və prob-

lemli vəziyyətləri tez bir zamanda həll etmək bacarığında ifadə olunur” (5, s. 236). Yaradıcı iş 

gənclərdə yaradıcılıq təcrübəsinin və yaradıcılıq keyfiyyətlərinin formalaşmasına kömək edir. 

Yaradıcı məhsul yaradarkən yaradıcı elementlərin fərdi seçiminin olması vacibdir. Psixoloji 

və pedaqoji ədəbiyyatın təhlili prosesində yaradıcı təcrübə proses olduğu təqdirdə yaradıcılıq 

fəaliyyət hesab olunur. 

Təhsil müəssisələrində gənclərin yaradıcılığının inkişafına kömək edəcək pedaqoji şərait 

yaratmaq vacibdir. Yaradıcılıq insanın fərdi və cəmiyyətin mənafeyi naminə dəyişən, sosial 
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və mədəni şərtlər çərçivəsində problemləri həll edərkən konstruktiv və orijinal düşüncəyə ha-

zır olmasıdır. Yaradıcılığın inkişafı motivasiyalı - dəyər, fəaliyyət və yaradıcı komponentlərin 

inkişafı ilə təmin olunur. 

Yaradıcılığın tərkib hissələrinin inkişafı üçün aşağıdakı pedaqoji-psixoloji şərtləri müəy-

yən etdik: 1) müəllimin tərbiyə və fərdi inkişaf ideyalarını həyata keçirməyə hazırlığı; 2) si-

nifdə yaradıcı mühitin yaradılması; 3) tədris dərslərinə inteqrasiya olunmuş yanaşma; 4) müəl-

lim tərəfindən gənclərin şəxsiyyətinin fəaliyyət subyekti kimi qəbul edilməsi. Psixoloji və 

pedaqoji ədəbiyyatda “peşə fəaliyyətinə hazırlıq” konsepsiyasının öyrənilməsinin nəticələrini 

ümumiləşdirərək İ.A.Suxix peşə fəaliyyətinə müxtəlif hazırlıq səviyyələrini müəyyənləş-

dirmişdir (4, s. 32). 

Müəllim peşəsi həm müəllimin şəxsiyyət xüsusiyyətləri, həm də onun peşəkar səriştəliliyi-

nin formalaşması səviyyəsində qarşıya bir çox tələblər qoyur. Bu səbəbdən gənclərin dərslər-

də yaradıcılığının inkişafı üçün müəllimin şəxsi-fəaliyyətli hazırlığının və onun inkişaf ideya-

larını həyata keçirməyə hazırlıqlı olmasının vacib olduğuna inanırıq. Müasir təhsil məktəbin 

qarşısında özünü inkişaf etdirməyə qadir olan yaradıcı, təşəbbüskar bir şəxsiyyət yetişdirmək 

vəzifəsi qoyur. Bu vəzifə müəllimdən təhsilin məzmununun həyata keçirilməsi üçün pedaqoji 

vasitələrdən istifadə etməyə hazır olmağı tələb edir.  

Təlim prosesinin təşkilində və həyata keçirilməsində tədqiqat və bu prosesin yaradıcı təş-

kili formaları üstünlük təşkil etməlidir. “Təhsil mühiti” termini dedikdə, gənclərin və müəl-

limlərin birgə fəaliyyəti, münasibətlərin təbiəti və xarici əlaqələrin mənəvi (dəyərlər, psixoloji 

iqlim, ənənələr) və maddi şərtlər məcmusu kimi başa düşülür. Dərslərdə yaradıcı mühitin ya-

radılması gənclərə “məhsulun” obrazını dərk etməsinə kömək edir. Müəllim təlim prosesi za-

manı gənclərin maraqlarına, dəyərlərinə, ehtiyaclarına diqqət yetirməli, onlara öz yaradıcılıq-

larını təzahür etdirmələrinə psixoloji dəstək verməlidir. 

 Dərs zamanı psixoloji iqlim yaradıcılığa təsir edir. Müsbət emosiyalar gəncin yaradıcılıq 

fəaliyyətini artırmaq üçün vacib amildir. Dərslərdə sağlam mühüt, müstəqilliyə hörmət, inam 

və  sərbəstlik təzahür edir. Belə dərslərin musiqi, ədəbiyyat, təsviri sənət dərsləri ilə inteqrasi-

yası görünən və eşidilən obrazları birləşdirməyə, gənclərin modelləşdirilmiş obyektlərlə bağlı 

hissi idrakını inkişaf etməyə imkan verir.  

Modelin obrazı, onun səslənən musiqi ilə əlaqəsi gənclərin yaradıcı təxəyyülünün, bir söz-

lə yaradıcılığının inkişafına kömək edir. Şəxsiyyətyönlü təlimdə gənc müəyyən pedaqoji təsir-

lərə məruz qalan bir obyekt kimi deyil, fəal şəkildə fəaliyyət göstərən, tədris materialını mə-

nimsəyən bir subyekt kimi baxılır. Gənc təlimdə həm öyrənmənin subyekti, həm də onun ob-

yekti ola bilir, çünki ona pedaqoji-psixoloji təsir edilir. Bu təlimdə gəncin fəal prinsipinin və 

məqsədyönlü fəaliyyətinin rolu artır.  

Layihə metodu "Texnologiya" təhsil sahəsində tələbələrin müstəqil məqsədyönlü fəaliyyə-

tinə yönəldilmişdir. Bu metod gənclərdə ümumtəhsil vərdişlərini, texnoloji savadlılığın, habe-

lə əmək mədəniyyətinin əsaslarını formalaşdıran və məlumatlın və emal texnologiyaların 

üsullarına yiyələnməsinə əsaslanan mürəkkəb bir prosesdir. Başqa sözlə, layihə metodu gən-

cin qeyri-ardıcıl şəkildə  aktiv idrak prosesinə daxil olaraq  xarakterizə edilən bir təlim üsulu-

dur və o: 1) müstəqil olaraq təlim problemini formalaşdırır, lazımi məlumatları toplayır;       

2) problemin həlli üçün variantları planlaşdırır; 3) nəticə çıxarır; 4) fəaliyyəti təhlil edir, yeni 

biliklər qurur, yeni təhsil və həyat təcrübəsi qazanır (3). 

Layihə metodu müəllimin ənənəvi təlim metodlarından uzaqlaşmasına imkan verən bir 

vasitədir. Ənənəvi təlim üçün gəncin passivliyi və müəllimin öz ideyalarını layihə texnologi-

yasının həyata keçirilməsində qəbuledilməz olan standart olan hazır biliklərlə yükləmək xa-
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rakterik idi. Bu metod gənclərin yeni hadisələri dərk etmələrində məqsədyönlülüyün və müs-

təqilliyin inkişafına şərait yaradan, onların şəxsi maraqlarını və biliyə cəhdlərini stimullaşdı-

ran didaktik vasitədir. 

Layihə hazırlayarkən gənclər qeyri-tipik problemlərin həllində sosial təcrübə qazanırlar. 

Layihələrin mövzusunu seçərək onu həyata keçirən gənclər əvvəllər əldə etdikləri bilik və ba-

carıqlarının tətbiqetmə sahəsini tapır, təşəbbüskarlıq nümayiş etdirirlər. Bu metod yalnız şəx-

siyyətin yaradıcı meyllərini deyil, həm də onların inkişafı üçün şərait yaratmağa imkan verir. 

Layihənin mövzusu seçilməmişdən əvvəl gənclərə minimum sayda nümunə mövzuları təklif 

olunur. Əsas diqqət gənclərin müstəqil olaraq maraqlandıqları mövzu ilə çıxış etmələrini tə-

min etməkdir.  

Layihələrin icrasında praktiki işlər görülməlidir. Əsas diqqət gəncləri özlərinin uydurduq-

larını praktik olaraq təsəvvür etməyə təhrik etməkdir. Layihələrin dizaynına çox diqqət yeti-

rilir. Hər hansı bir yaradıcı təxəyyül təşviq edilməli, layihələr parlaq və rəngarəng olmalıdır. 

Gənc modelləşdirilmiş obyekti həyat təcrübəsi və dünyagörüşü aspektindən dərk edir, onu  

özünəməxsus şəkildə ifadə edir. Yaradıcılıq insanın yeni, orijinal fikirlər yaratmaqda, düşün-

məkdə, problemli vəziyyətləri tez bir zamanda həll etmək qabiliyyətində ifadə olunan müəy-

yən bir xüsusiyyətidir.  

Yaradıcılıq prosesi spontan xarakter daşıyır, o yaradıcılıq fəaliyyətinin məqsədləri, möv-

zuları və metodları barədə ilkin anlayışları əhatə edir. Öz növbəsində yaradıcılıq fəaliyyətinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bu baxımdan gənclərin təlim prosesində yaradıcı fəaliyyətlə 

fəal şəkildə məşğul olmaları üçün onlara pedaqoji şərait yaradılmalı, bundan əlavə yaradıcılıq 

fəaliyyəti məqsədyönlü inkişaf etdirilməlidir.  

Yalnız bu halda yaradıcılıq fəaliyyətinin təcrübəsi formalaşır. Lakin praktikada buna hə-

mişə nail olmaq mümkün deyil, çünki o daha çox müəllimin tərbiyə və fərdi inkişaf ideya-

larını həyata keçirməyə hazırlığını, onun sinifdə yaradıcılıq mühiti yaratmasını, habelə dərsin 

tədrisinə inteqrasiya olunmuş yanaşmasını, o cümlədən müəllimin gənclərin şəxsiyyətini fəa-

liyyət subyekti kimi qəbul etməsini, yaradıcı məhsulların yaradılmasını, yaradıcılıq keyfiyyət-

lərinin inkişafını tələb edir. Gənclərin yaradıcılığının inkişafı üçün ilk növbədə: 1) yaradıcılı-

ğın təlim metodlarını tətbiq etmək; 2) yaradıcı keyfiyyətlərin inkişafı üçün əlverişli şərait ya-

ratmaq; 3) təlim prosesi zamanı yaradıcı məhsullar yaratmaq üçün motivasiyanı inkişaf etdir-

mək; 4) yaradıcı fəaliyyət təcrübəsinin inkişafına nəzarət etmək mühüm vəzifə kimi qarşıda 

durur.  

Beləliklə, uğurlu yaradıcılıq fəaliyyəti üçün gənclərin tənqidi düşüncə tərzini və problem-

lərini həll etmək bacarıqlarını inkişaf etdirməyin mühüm olduğu qənaətinə gələ bilərik. Nəzə-

rə almaq lazımdır ki, yaradıcılıq fəaliyyəti “ətraf mühit”dir, yəni gəncin potensialı müvafiq 

olaraq müəyyən bir fəaliyyət sahəsində müxtəlif yollarla aşkarlanır. Buna görə də müəllimin 

vəzifələrindən biri də gənclərin özləri üçün ən yaxşı fəaliyyət mühitini tapmalarna kömək et-

məkdir.  

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, yaradıcılıq fəaliyyətinin uğurlu tədrisi üçün gənclərin xəyal 

gücünü aktivləşdirilmək məqsədilə yaradıcılıq mühiti yaratmaq labüddür. Bundan əlavə, yara-

dıcılıq fəaliyyətinin tədrisi gənclərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yaradıcı tə-

lim metodlarından istifadəyə əsaslanmalıdır. Dərsdə emosional rahatlıq və əməkdaşlıq mühiti 

hökm sürməlidir. Gənclər təlim prosesinin fəal iştirakçıları olmalı və öz fəaliyyət yollarını 

təklif etməlidirlər. 

Beləliklə, müşahidələrimiz gənclərin yaradıcılığın mühüm formalarında inkişaf etdiyini və 

aşağıdakı şərtlərin yerinə yetirilməsinin mühümlüyünü bir daha göstərir: 1) gənclərdə yaradıcı 
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tapşırıqları yerinə yetirməyə marağı artırmaq; 2) ən vacib komponent kimi yaradıcı tapşırıqla-

rı həyata keçirmək; 3) yaradıcılığın ortaq bir mövzusunun və problemli özəyini birləşdirmək; 

4) düşüncələri praktik, sosial və mədəni fəaliyyətlərdə həyata keçirmək; 5) gənclərin yaradıcı-

lıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün sosial mənalı psixososial şərait yaratmağa həvəsləndirmək. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə müasir təhsil sistemində gənclərin yaradıcı əqli qabiliy-

yətlərini inkişaf etdirmə vasitələrini tapmaq problemi, gənclərin yaradıcılıq fəaliyyətinin psi-

xoloji şərtlərinin araşdırılmasının mühüm olduğu göstərilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə yaradıcılıq fəaliyyətinin uğurlu tədrisi üçün 

gənclərin xəyal gücünü aktivləşdirilmək məqsədilə yaradıcılıq mühitinin yaradılmasının və 

yaradıcı təlim metodlarından istifadənin labüdlüyü aşkar edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrant və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Психологические условия творческой деятельности молодежи 

 

Резюме 

 

В научной статье показана проблема поиска путей развития творческих умственных 

способностей молодежи в современной системе образования, важность изучения пси-

хологических условий творческой деятельности молодежи. В научной статье раскры-

вается необходимость создания творческой среды и использования творческих методов 

обучения, чтобы активизировать воображение молодежи для успешного обучения твор-

ческой деятельности. 
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Psychologıcal condıtıons of creatıve actıvıty of youth 

 

Summary 

 
The scientific article shows the problem of finding ways to develop the creative mental 

abilities of young people in the modern education system, the importance of studying the 

psychological conditions of creative activity of young people. The scientific article reveals the 

need to create a creative environment and use creative teaching methods in order to activate 

the imagination of young people for the successful learning of creative activities. 
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idraki maraqlarının səviyyələri 
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Açar sözlər: idraki maraq, idraki maraqların səviyyələri, motivlər, idraki fəallıq, idraki 

müstəqillik  

Ключевые слова: познавательный интерес, уровни познавательных интересов, мо-

тивы, познавательная активность, познавательная незави- симость   

Key words: cognitive interest, levels of cognitive interests, motives, cognitive activity, 

cognitive independence 

 

Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin idraki maraqlarının keyfiyyət göstəricilərinə 

aiddir: idraki fəallıq, idraki müstəqillik və fənlər üzdə öyrənmə aid edilir: 

İdraki fəallıq - idraki tapşırıqları həll etməyə tələbat və əldə olunmuş biliklərin zəruri ola-

raq praktikada tətbiqidir. Təlimdə fəallıq şagirdlərə imkan verir ki, sosial təcrübəni tez və 

uğurlu şəkildə mənimsəsinlər. Habelə fəallıq şagirdlərin kommunikativ qabiliyyətlərini inki-

şaf etdirir, onların ətrafdakılara münasibətini formalaşdırır. İdraki maraq bir çox tədqiqatçılar 

tərəfindən xüsusi emosional-müsbət münasibət kimi nəzərdən keçirilir. Belə münasibət idraki 

fəallığın nəticəsində inkişaf edir.  

İdraki fəallıq şagirdlərin intellektual inkişafını təmin edir. Onlar üçün idraki tapşırıqları ic-

ra etmək tələbatı xarakterik haldır. Praktikada zəruri biliklər tətbiq edilməlidir. Şəxsiyyətin 

fəallığı seçici xarakter daşıyır və idraki  marağın nəticəsidir. Şəxsiyyət fəal, təşəbbüskar və 

yaradıcı olduqda onun inkişafı, məqsədə nail olmanı şərtləndirir. 

İdraki müstəqillik - şəxsiyyətin xassəsi kimi nəzərdən keçirilir. Habelə o kənardakıların 

köməyi olmadan biliklərə və fəaliyyət üsullarına yiyələnməyə cəhdlə xarakterizə olunur. İd-

raki müstəqilliyin meyarları və problemin nəzəri təhlili əsasında aşağıdakıları ayırdıq: 1) müs-

təqil şəkildə fikirləşməyə cəhd göstərmək; 2) yeni situasiyaya bələdləşmək qabiliyyəti, yeni 

tapşırıqların həlli yollarını tapmaq; 3) xüsusi mühakimələrdə müstəqillik nümayiş etdirmək; 

4) kənardakıların köməyi olmadan çətinlikləri sərbəst olaraq aradan qaldırmağa maraq gös-

tərmək. 

Fənlər üzrə öyrənmə - məqsədin reallaşması səviyyəsinə nail olma kimi nəzərdən keçirilir. 

Öyrənmə idraki marağın inkişafının göstəricisi və hərəkətverici qüvvəsi kimi müəyyən əsas-

lara malikdir. Əgər şagirdlər təlim fənləri maraqla yiyələnibsə, o zaman mənimsəmə daha sə-

mərəli olacaqdır. Bunlarla yanaşı hadisələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə daha anlaşıqlı olur, 

müsbət nəticə əldə edilir, habelə motivlərin xarakteri və tələbatlar da dəyişir. Odur ki, uğurlu 

təlim məsuliyyətlilik hissindən çox asılıdır. İdraki maraqların inkişafında mühüm rol təlimin 

ibtidai mərhələsinə məxsusdur. 

Təlim fəaliyyəti uşaqlarda 6-10 yaş arasında formalaşır. Onun əsasında kiçik yaşlı mək-

təblilərdə nəzəri dərketmə və təfəkkür, habelə reaksiya inkişaf edir. Bu yaşda şagirdlərdə tə-
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lim motivləri də təzahür edir. Kiçik yaşlı məktəblilərdə idraki maraqların inkişafına: 1) sosial 

əhəmiyyətli fəaliyyət kimi uşağın təlimə müsbət münasibəti; 2) intellektual tapşırıqların həl-

linə cəhd; 3) uşağın yeni bilik, bacarıq və vərdişlərlə zənginləşdirilməsi aiddir. 

Bu yaşda uşaqlar təlim işlərinin bütün növləri ilə maraqlanırlar. Kiçik yaşlı məktəblilərin 

idraki maraqları onların idraki fəallığının təzahürü ilə sıx bağlıdır. İdraki maraqların gös-

təriciləri onun inkişafının stimulu kimi təzahür edir. Məktəblilərin istənilən fəaliyyəti idraki 

maraqların stimulu və mənbəyi ola bilər.  

Deməli, kiçik məktəb yaş dövrü şagirdlərin idraki maraqlarının zəif idarə olunması ilə xa-

rakterizə olunur, ona görə ki, onların iradi sferası emosional və intellektual səviyyəyə nisbətən 

zəif inkişaf edir. Bu mərhələdə iradi proseslər də intensiv inkişafdan geri qalır. Real vəziyyət 

məktəbliyə hər şeyi öyrənmək həvəsini artırır. Belə ki, intellektual və emosional sfera, o 

cümlədən iradi sfera arasında ziddiyyətlər intensiv şəkildə mütəmadi olaraq həll edilir. 

 Nəticələri ümumiləşdirib kiçik məktəb yaş mərhələsində şagirdlərin  idraki maraqlarının 

spesifikliyini aşağıdakı şəkildə fərqləndirə bilərik: 

1) Kiçik yaşlı məktəblilər idraki maraq məşğulluqdan deyil, fəaliyyətin sosial əhəmiyyətli-

liyindən yaranır.  

2) Maraq şagirdlərdə intellektual fəallığın təzahürü ilə bağlıdır. O həm də yeniliyə cəhdlə 

nəzərdən keçirilir.  

3) İdraki maraq kiçik məktəb yaşı mərhələsində özünü empirik şəkildə göstərir. Şagird-

lərin maraqları ayrı-ayrı konkret fakt və hadisələrə yönəldilir.  

4) Fəallığa təhrik müəllimin verdiyi tapşırıqlarda özünü göstərir. İbtidai təlimin sonunda 

şagirdlərin şəxsi təşəbbüskarlığı biliklərin inkişafında müşahidə edilir.  

5) Məktəblilərin idraki maraqların inkişafında həlledici rolu onların intellektual fəallığının 

təhrikedicisi metodlarına yiyələnmə və sosial motivasiyasının artması oynayır. 

Təlim fəaliyyətində biliklərin mənimsənilməsinin səviyyəsi növbəti şəkildə fərqləndirilir:  

I səviyyədə - şagirdlərin reproduktiv biliyi şüurlu qavrama kimi özünü göstərir. Bu səviy-

yədə dərketmənin predmeti haqqında obyektiv informasiyalar qəbul edilir və onlar hafizədə 

qeydə alınır.  

II səviyyədə rekonstruktiv biliklər standart və ya variativ şəraitdə biliklərin tətbiqində tə-

zahür edir. III səviyyədə yaradıcı-səmərəli biliklər səviyyəsində şagirdlər qeyri-tipik, dəyişkən 

situasiyalarda problemləri müstəqil olaraq həll edir və yaranan çətinlikləri aradan qaldırmağa 

cəhd göstərirlər. 

Kiçik məktəb yaşında müəyyən etdiyimiz psixoloji xüsusiyyətlər əsasında idraki maraqla-

rın mahiyyəti açıqlanır. A.Y. Deykina təsdiq edir ki, maraq meylliliklə eyni anlayışa malikdir. 

Alimə görə, “maraq müəyyən obyektlərə diqqəti yönəltməyə, onlarla tanış olmağa cəhd gös-

tərmək meylidir” (5). 

Təlim prosesində idraki marağın daha effektli inkişaf modelləri tərəfimizdən işlənib hazır-

lanmışdır. Nəticədə növbəti struktur alınmışdır: 

I səviyyədə idraki marağın inkişafı kiçik yaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində tələbat 

(hər şeyi bilmək həvəsi) və təəssüratlarla, reproduktivliklə müşayiət olunur.  

II səviyyədə əşya və ya hadisələrin fəal axtarışında özünü göstərir. Bu proses rekonstruk-

tiv fəaliyyətlə xarakterizə olunur. III səviyyə isə davamlı idraki marağa cəhddir. Kiçik yaşlı 

məktəblilərin təlim fəaliyyəti yaradıcı səmərəlilik kimi müəyyən edilir. 

İdraki marağın inkişaf modelləri pedaqoji təsirin güclənməsi mərhələsində təlimə şəxsi bə-

lədləşmədə həyata keçirilir. Burada müəllimin pedaqoji ustalığı, onun erudisiyası, avtoriteti 

mühüm rol oynayır. Müəllim şagirdlərin idraki fəallığının təşkilinə və onun səmərəli şəkildə 
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həyata keçirilməsinə mütəmadi olaraq kömək edir. İdraki maraqların inkişaf səviyyəsinin hər 

bir göstəricisini növbəti şəkildə xarakterizə etmək olar: 

I. İdraki fəallığın göstəricilərinə aiddir: 

I səviyyə - idraki marağın reproduktiv-təqlidedici səviyyəsidir. Kiçik yaşlı məktəblilərin 

təcrübəsi yaşlıların idraki fəaliyyətinin təcrübəsi vasitəsilə toplanır. 

II səviyyə - idraki marağın axtarıcı-izahedici səviyyəsidir. Bu səviyyədə müstəqil fəallığın 

sahəsi genişlənir. Bu zaman idraki fəallıq şagirdlərin qavrayışı əsasında qarşıya qoyulmuş və-

zifələr və onların həllinə yönəldilmiş müstəqil axtarış əsasında həyata keçirilir. İdraki fəallıq 

şagirdlərin aktiv inkişaf zonasında özünü göstərir. 

III səviyyə - yaradıcı idraki fəallıqdır və bu səviyyədə qarşıya qoyulmuş vəzifələr şagirdlər 

tərəfindən müstəqil şəkildə həyata keçirilir. İdraki fəallıq qarşıya qoyulmuş vəzifələrin oriji-

nal yolla həllinə yönəldilmiş axtarıcı istiqamətdir. İdraki fəallıq şagirdlərin yaxın inkişaf zo-

nasında özünü təzahür etdirir. Odur ki, İdraki fəallığın ardıcıl olaraq inkişafın bir səviyyəsin-

dən digərinə keçməsi üçün kiçik yaşlı məktəblilərin idraki marağının səviyyəsi yüksəldilmə-

lidir. 

Təlim fəaliyyəti nəzəri və metodiki ədəbiyyatın təhlili gedişində təsdiq edir ki, şagirdlər 

aşağıdakı imkanlarla təmin edilməlidirlər:  

1) Ünsiyyətin dərk edilməsi: şagird məqsəd və vəzifələri, onun vacibliyini, əhəmiyyətlili-

yini və perspektivliyini başa düşməlidir. 2) Kiçik yaşlı məktəblilərin idraki fəallığının bütün 

növlərindən istifadə olunmalıdır. 3) Şagirdlərin təcrübəsi və əldə edilmiş biliklər açıqlanma-

lıdır. 4) İdraki fəallığın məhsuldar metodlarından mütəmadi şəkildə istifadə edilməlidir. 5) şa-

girdlərin fərdi-psixoloji  xüsusiyyət- lərinin inkişafı nəzərə alınmalıdır. 

II. İdraki müstəqilliyin göstəricilərinə aiddir: 

I səviyyə - təqlidçilik əsasında idraki müstəqillikdir. Bu səviyyədə böyüklər tərəfindən 

təqdim edilmiş informasiyaların qavranılması və yenidən təkrarlanması baş verir. Bilik, baca-

rıq və vərdişlər hazır formada şagirdlər tərəfindən mənimsənilir. 

II səviyyə - hissəvi axtarışı və idraki müstəqillikdir. Bu səviyyədə dəyişkən şəraitdə ma-

terialların mənimsənilməsi qabiliyyəti ifadə olunur. Şagirdlərin aldıqları bilik, bacarıq və vər-

dişlər dərketmənin hərəkətverici qüvvəsi kimi təşəkkül edir. 

III səviyyə - yaradıcı-idraki müstəqillik səviyyəsidir. Bu səviyyə idraki vəzifələri formulə 

etmək bacarığında ifadə olunur. Dərketmə uşağın inkişafının daxili hərəkətverici qüvvələrinin 

təsiri altında həyata keçirilir. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin idraki müstəqilliyinin səviyyəsi aşağıdakılarla şərtlənir: 

1) Əşyalararası əlaqələrin reallaşması səviyyəsində biliklərin, hərəkətlərin və münasibət-

lərin formalaşmasının əhatə dairəsi genişlənir. 

2) Hazır formada müstəqil olaraq biliklərin mənimsənilməsindən digərinə keçid baş verir.  

3) Reproduktiv xarakterli tapşırıqlardan yaradıcılıq tələb edilən bilik və hərəkətlərdən isti-

fadə etmək imkanları genişlənir. 

III. Fənlər üzrə öyrənmənin göstəricilərinə aiddir: 

I səviyyədə öyrənmə kiçik yaşlı məktəblilər üçün konkret bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyə-

lənmə kimi nəzərdən keçirilir. Bu səviyyədə müvafiq situasiyalara uyğun alınan biliklərin av-

tomatik olaraq tətbiqi ifadə olunur.  

II səviyyə öyrənmə səviyyəsidir ki, bu zaman dəyişkən şəraitdə alınmış bilik, bacarıq və 

vərdişlərin tətbiqi həyata keçirilir. 

III səviyyə isə bilik, bacarıq və vərdişlərin yaradıcı tətbiqi əsasında öyrənmədir. Fəaliyyə-

tin yeni məhsullarının alınması nəticə kimi özünü göstərir. 
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Əşyalar üzrə öyrənmənin I səviyyəsi idraki maraqların inkişafı prosesində əsas və müəy-

yənedici öyrənmədir. Öyrənmənin bu səviyyəsi kiçik yaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində 

yaradıcı və qeyri-standart tapşırıqlardan istifadə ilə müəyyən edilir. 

Beləliklə, idraki maraq probleminin nəzəri təhlili bizə növbəti nəticələrə gəlməyə imkan 

verir: 1) Təlim fəaliyyətində idraki maraq çoxplanlı sahə olub bir vasitə kimi şagirdlərin ayrı-

ayrı təlim hərəkətlərinin güclü motivi, o cümlədən təlimin nəticəsi və şəxsiyyətinin xassəsi ki-

mi özünü göstərir. 2) idraki maraq şəxsiyyətin bu və ya digər xassəsi kimi fəaliyyətdə, o cüm-

lədən tələbat və motivlərlə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir. 3) İdraki maraq - uşaq davranışının 

təbii hərəkətvericisi olub instinktiv cəhdlərdə ifadə olunur. 4) Təlim fəaliyyətində idraki ma-

raqların inkişafının keyfiyyət göstəriciləri kimi idraki müstəqillik, idraki fəallıq və fənn üzrə 

öyrənmə müəyyən edilir. 5) içik yaşlı məktəblilərin idraki maraqlarının inkişaf prosesinin in-

tensivləşdirilməsi üçün zəruri olaraq təlim prosesində müvafiq pedaqoji modellərdən istifadə 

edilir ki, o növbəti xüsusiyyətlərə: çoxsəviyyəli məzmuna və idraki maraqların çoxölçülü gös-

təricilərinə malikdir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqla-

rının inkişaf dinamikasının tədqiqi baxımından aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqlarının 

inkişaf səviyyələri və inkişaf dinamikası ardıcıllıqla araşdırılmışdır ki, bu da məqalənin elmi 

yeniliyini göstərir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Уровни познавательных интересов младших  

школьников в учебной деятельности 

 

Резюме 

 
В научной статье последовательно комментируются уровни познавательных инте-

ресов младших школьников в учебной деятельности. В статье также объясняются спе-

цифические особенности интереса в раннем школьном возрасте. В научной статье ав-

тор выделил уровень освоения знаний в учебной деятельности. Индикаторы этих уров-

ней также были описаны последовательно. 
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Levels of cognitive interests of younger  
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Summary 
 

The scientific article consistently comments on the levels of cognitive interests of junior 

schoolchildren in educational activities. The article also explains the specific specifics of 

interest in the early school age. In the scientific article the author has distinguished the level 

of assimilation of knowledge in educational activity. Indicators of those levels were also 

described in a sequential manner. 
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Hər yaş dövrünün özünəməxsus çətinlikləri vardır, lakin uşağın bir şəxsiyyət kimi forma-

laşmasında yeniyetməlik dövrü daha çətin mərhələ hesab olunur. Yeniyetməlik dövrü yaş 

dövrləri arasında ən böhranlı və problemli bir dövrdür. Səməd Seyidov və Muxtar Həmzəye-

vin elmi redaktorluğu ilə çapdan çıxan “Psixologiya” adlı kitabda yeniyetməlik yaş dövrü ha-

qında qeyd olunur: “Yeniyetmə yaşı 10-11 yaşdan 14-15 yaşa qədər olan vaxtı əhatə edir. Bu 

dövr bir il tez və ya gec başlaya və qurtara bilər. Yeniyetməlik dövrünü “keçid”, “təhlükəli”, 

“dönüş” və s. dövrü də adlandırırlar. Həmin dövrdə oğlan və qızların fiziki və psixi inkişa-

fında müxtəlif keyfiyyət dəyişmələri baş verir” (2, s. 468). 

Yeniyetməlik dövründə orqanizmin bioloji yetkinləşməsində bir sıra dəyişikliklər olur. 

Sümüklər sürətlə inkişaf edir. Buna görə də yeniyetmələrin xarici görkəmi qəribə olur. Bu də-

yişiklikləri və qəribəlikləri hiss edən yeniyetmə narahat olur, buna görə kompleks yaşayır və 

baş verən bu bioloji dəyişikləri ətrafındakı insanlardan gizlətməyə çalışır.  

Xarici görkəmlərindən əlavə, bu yaş dövründə başqa dəyişikliklər də olur. Məsələn, şəx-

siyyətin formalaşmasında mühüm dəyişikliklər olur. Yeniyetmələrin şəxsiyyətinin fomalaş-

masına yaşadığı mühit, ünsiyyət qurduğu insanlar, təhsil həyatı və sairə amillər təsir göstərir. 

Bu kimi amillərin təsiri nəticəsində yeniyetmələr gələcəkdə ya mənəvi cəhətdən yüksək şəx-

siyyətli bir insana çevrilir, ya da əxlaqi, mənəvi dəyərləri zəif olan bir insan olur. Daha çox 

isə hər şey yeniyetmənin özünün daxili aləmindən, iradi keyfiyyətlərindən asılıdır. Yeniyetmə 

şəxsiyyətinin ziddiyyətləri barədə A. Freyd qeyd edirdi ki: “Yeniyetmələr son dərəcə eqoist-

dirlər, özlərini kainatın mərkəzi və marağa layiq olan yeganə varlıq sayırlar, eyni zamanda hə-

yatlarının sonrakı heç bir mərhələsində onlar belə sadiqliyi və özünü qurban verməyi bacar-

mırlar. Onlar ehtiraslı məhəbbət münasibətlərinə ona görə girirlər ki, onu qəfil başladıqları ki-

mi qəfil də kəssinlər. Onlar bir tərəfdən entuziazmla cəmiyyət həyatına qoşulur, digər tərəfdən 

tənhalıq hissinə bürünürlər. Onlar liderə kor-koranə itaətlə hər hansı bir hakimiyyətə üsyan 

arasında tərəddüd edirlər. Onlar eqoist və materialistdirlər. Eyni zamanda ülviliyə və idealiz-

mə tapınırlar. Onlar asketdirlər, eyni zamanda ən primitiv xarakterli düşkünlüyə qapıla bilər-

lər. Hədsiz kövrək olmalarına baxmayaraq bəzən digər insanlara münasibətdə kobudluq gös-

tərirlər....” (5, s. 241). 

Güclü, yaxşı keyfiyyətlərə malik olan yeniyetmələrin yetişməsində ailə tərbiyəsinin də 

mühüm rolu vardır. Ümumiyyətlə, isə bu yaş dövrü həm, yeniyetmələr, həm də valideynlər 

üçün çətin bir dövrdür. Çünki bu yaş dövründə yeniyetmələrin düşüncələrində qeyri-sabitlik 

müşahidə olunur. Fikirlərini tez-tez dəyişirlər, duyğuları çox coşğulu olur, xəyallar aləmində 
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olurlar, reallıqdan uzaqlaşırlar və çox vaxt yalqız qalmaq istəyirlər. Valideynlər övladlarının 

bu hərəkətlərini anlayışla qarşılamalı, onlara təzyiq etməli deyillər. Bəzən tək qalıb, xəyallar 

aləminə dalan yeniyetmənin valideyni çox narahat olur. Onlar fikirləşir ki, övladlarının nəsə 

bir ciddi problemi vardır. Düzdür bəzən problemləri olduğu üçün tək qalmaq, yaxınlarından 

uzaq olmaq istəyirlər. Çox vaxt isə yeniyetmələrin tək qalıb, xəyala dalmaqlarının səbəbi öz-

lərini daha yaxından tanımaq və gələcək həyatları ilə bağlı planlar qurmaqdır.   

Uşaqların, xüsusilə də yeniyetmələrin ən yaxın dostu ailəsi, valideynləri olmalıdır. Əgər 

valideyn öz övladına lazım olan qayğını göstərməsə, sevgi verməsə, onunla dost olmasa, o za-

man uşaq ailədən uzaqlaşacaq və ətrafdakı başqa insanlarla dost olmağa çalışacaqdır. Dostlu-

ğu, sevgi və qayğını başqa yerdə axtaracaqdır. Ətraf mühitin, dostların yeniyetmələr üzərində 

təsiri çox olur. Əgər bunlar yaxşı olmasa yeniyetmə də yaxşı olmayacaqdır. Bunun səbəbkarı 

da valideyndir.  

Uşaqlar çox vaxt valideynlər tərəfindən təzyiqə məruz qalırlar. Valideynlər istəyirlər ki, 

övladları onların istədikləri kimi yaşasın, onların dediklərini etsinlər. Ancaq bu təbii ki, düz-

gün yanaşma deyildir. Uşaqları, xüsusilə də, yeniyetmələri öz düşüncələrində sərbəst olmağa 

imkan yaratmaq lazımdır, onlara zorla hansısa fikri qəbul etdirmək olmaz. Yeniyetmələri din-

ləmək, onların qarşılaşdığı çətinlikləri başa düşmək və bu problemlərin həllində onlara dəstək 

olmaq gərəkdir. Yeniyetmə qarşılaşdığı çətinliyin öhdəsindən gələ bilmədiyi halda və ya istə-

diyi, arzuladığı bir şeyin olmadığında o, intiharı belə düşünə bilər. İntihar halları daha çox ye-

niyetməlik yaşında olur. Yeniyetmə hətta zarafatla belə olsa da intihar edəcəyini desə, bu fik-

rini diqqətlə yanaşılmalı, ehtiyatlı olunmalıdır. 

“Son zamanlar intihar mövzusu gündəmdə olan mövzulardan biri sayılır. Hər il intihar bir 

çox insanların seçiminə çevrilir. Ən təhlükəlisi isə odur ki, intihar cavanlaşır – uşaq və yeni-

yetmələrin də həyatına son qoyur. Dünya üzrə statistikaya nəzər salsaq görərik ki, intihar hal-

ları daha çox yeniyetmələr arasında olur. Çünki bu yaşlarda onlar daha həssas olduqları üçün 

qaranı ağ, ağı qara kimi görürlər. Bu dövrdə onlar baş verən hər hansı bir çətinliklə üzləşən 

zaman problemdən çıxış yolunu tapa bilmədikləri, onu həll edə bilmədikləri üçün bu yola əl 

atırlar. Bu səbəbdən də yeniyetmələr intiharın nə olduğunu və onunla necə mübarizə aparıla-

cağını bilməlidirlər” (6). 

“Yeniyetmələrin intihar cəhdlərini şərtləndirən əsas amillərdən biri də onlarda öz vali-

deynləri və həmyaşıdları ilə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin pozulmasıdır. Aparılan araşdır-

malardan da məlum olub ki, valideyn ilə övlad arasında yaranan boşluq, valideynlərin müntə-

zəm olaraq öz övladlarının psixoloji durumu ilə maraqlanmaması və yeniyetmələrin valideyn 

imkanlarını aşan istəkləri ən aktual problemlərdəndir. Belə yeniyetmələr, valideynləri də daxil 

olmaqla konflikt yaşadıqları şəxslərə özlərini öldürəcəkləri ilə bağlı təhdidlər edirlər, ümidsiz-

liklə bağlı davranış nümayiş etdirirlər, ətrafında olan şəxslərlə münasibətləri zəiflədirlər, 

ölümlə bağlı musiqi və ya şeirlərə meyl edirlər. Bu kimi davranış nümayiş etdirən şəxslərə 

qarşı bir qədər həssas yanaşmaq lazımdır. Belə ki, onlar hər hansı bir problemini söyləməyə 

çalışdığı zaman onları dinləmək, fikirlərinə hörmət etdiyinizi hiss elətdirmək, onlara şəxsiyyət 

kimi davrandığınızı nümayiş etdirmək lazımdır. Bütün bunlar intihar düşüncəsinin aradan 

qalxmasına köməklik edir” (6). 

“İntiharı son çıxış yolu kimi seçən insanlara ediləcək müxtəlif yardım formaları vardır. 

Bunlardan biri onları tək qoymamaq və intihar düşüncəsindən başqa alternativ yolları axtar-

mağa yardım etməkdir. Bir psixoloq kimi ətrafınızda, ailənizdə problemi olan şəxsləri müşa-

hidə etmək və onları dərdlərini sizinlə bölüşdürməyə cəsarətləndirmək lazımdır. Digər bir yar-

dım forması isə bu şəxslərdə xüsusən də yeniyetmələrdə intiharı şərtləndirən faktorların – hal-
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hazırda emosional vəziyyətin depressiv və ya həyəcanlı olması, ümidsizlik və s. kimi halların 

mümkün olduğu qədər tez aradan qaldırılmasına kömək etmək və gələcəyə doğru reallaşa bi-

lən ümidlər verməkdir. Yeniyetmələrdə intihara cəhd hallarının qarşısının alınmasının ən ef-

fektiv yollarından biri də məktəblərdə psixologiya dərslərinin keçirilməsi və bu dərslərdə ye-

niyetmələrə onları gələcəkdə gözləyə biləcək çətinliklərdən çıxış yolu barədə məsləhətlərin 

verilməsi ola bilər. Çətinliklərə sinə gərərək uğur qazanmış görkəmli şəxslərin həyatından mi-

sal gətirməklə yeniyetmələrdə həyat eşqinin yüksəlməsinə və onların da gələcəkdə uğur qa-

zana biləcəkləri ümidlərinin yaranmasına köməklik göstərmək olar” (6) 

Psixoloqlar hesab edirlər ki, yeniyetmə davranışı, həm sosial, həm də psixoloji aspektdə 

ailə şəraitindən mühüm şəkildə asılıdır. Bəzən bu asılılığın xarakteri dəyişə bilər. Sosioloq 

E.K. Vasilyevin (1975) tədqiqatları bu baxımdan maraq doğurur. O qeyd edir ki: “Belə ki, əv-

vəllər yeniyetmənin təlim müvəffəqiyyəti ailənin maddi durumundan asılı idisə, indi yeniyet-

mənin təhsil həyatında valideynlərin bilik səviyyəsi mühüm rol oynayır” (3, s. 231). 

Bu fikirlə qismən razılaşmaq olar. Ali təhsili olmayan valideyn də çox istəyir ki, övladı 

yaxşı təhsil alsın, elmə, biliyə yiyələnsin. Bəzən isə ali təhsili olan, yüksək elmi biliyi olan va-

lideynin övladı təhsilində uğurlu olmur. Bunu səbəbi isə lazımı diqqətin olmamasıdır. Vali-

deyn daima övladının həm təhsil həyatına, həm düzgün tərbiyə olunmasına nəzarət etməlidir.  

Yeniyetmələr bəzən valideynlərinin fikirləri ilə razılaşmırlar, öz istədiklərini edirlər. Bu 

zaman valideyn ona qarşı müxtəlif cəza tətbiq edir. Bu cəzalar da müxtəlif cür ola bilir.  

“Dünyanın 15 şəhərində müxtəlif yaşlı uşaqlarla aparılan anonim anketləşdirmə nəticəsin-

də məlum olmuşdur ki, valideynlərin 60%-i fiziki cəzanı tərbiyə üsulu kimi tətbiq edir. Fiziki 

cəza vasitələri arasında 85%-ni çubuqla döyülmə, 9%-ni küncdə saxlama, (bəzən bu növ da-

yanma noxud, duz və ya kərpic üzərində olur), 5%-ni üzrə və ya başa zərbə və s. i. a. təşkil 

edir” (4, s. 4). 

Çox vaxt isə bu cəzaların heç bir xeyiri olmur. Ona görə də yeniyetmələrlə ümumi dil tap-

mağa çalışmaq lazımdır. Bu yaş dövründə onlar tənbəl, şıltaq, özündən razı, dəcəl, və s. xa-

rakterdə olurlar.  

Yeniyetmələrin psixoloji davranışlarını, psixi inkişafını mütləq nəzərə alınmalıdır. Ə.Ə. 

Qədirov və N.Ə. Xəlilov qeyd edirlər ki, “Yeniyetmənin psixi inkişafı onun özünüdərketməsi 

ilə bağlıdır. Bu yaşda yaşlılıq hissinin meydana gəlməsi uşağın özünüqiymətləndirməsinə 

əsaslı təsir göstərir. Yeniyetmənin özünə, öz şəxsi həyatına, şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərinə 

maraq yaranır. Çox vaxt ilk dövrlərdə yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsi faktik imkanları-

na kollektivdəki real mövqeyinə uyğun gəlməsə də bunun sayəsində o, bir növ özü üçün öz 

“mən”ini kəşf edir. Yüksək özünüqiymətləndirməsi olan yeniyetmələr tez-tez ətrafdakılarla 

konflikt şəraitində olurlar” (1. s. 25). 

Bu dövrdə ən çox rast gəlinən psixoloji narahatlıqlardan bir depressiyadır. Depressiyalar 

qısamüddətli və uzunmüddətli ola bilir. Uzunmüddətli depressiyada olan yeniyetmə intihar et-

məyi belə fikirləşir. “Bir çox hallarda yeniyetmədə özünə qapanma, özünə verilən qiymətin 

aşağı düşməsi hallarına və nəticədə onun depressiyalı situasiyalara düşməsinə gətirib çıxara 

bilər. Tədqiqatlar zamanı məlum olub ki, həyəcanlı depressiv vəziyyətlər intihara gedən yolun 

başlanğıcıdır. Ona görə də, uşaqlarda və yeniyetmələrdə depressiyanın olmasını inkar etməyin 

özü həqiqəti görməməzliyə vurmaq deməkdir. Çünki bu cür uşaqların köməyə ehtiyacı vardır, 

dərdləşməyə adam axtarırlar” (6). 

Valideynlər hər zaman uşağının dəyərli olduğunu ona hiss etdirməlidirlər. Körpəlikdən 

sevgi ilə böyüyən uşaqda həmişə yüksək keyfiyyətlər olur. Həmin uşağın xarakteri də güclü 

olur və psixoloji problemləri az olur.  
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Məqalənin aktuallığı. Yeniyetməlik dövründə olanlar bəzi hallarda psixoloji  çətinliklərlə 

üzləşirlər. Bunların arasında intihar hallarına daha tez-tez rast gəlinir. Məqalədə də məhz bu 

mövzuya toxunulduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə yeniyetmə şəxsiyyəti-

nin ziddiyyətlərinin təsnifatı verilir, bununla bağlı bəzi alimlərin apardığı tədqiqatların nəticə-

ləri konkret nümunələrlə göstərilir, ailədə uşaqların valideynlər tərəfindən təzyiqə məruz qal-

masının psixoloji fəsadları açıqlanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə 

bilərlər. 
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А.Э. Исмаилова 
 

Проблемы в подростковом возрасте 
 

Резюме 
 

Подростковый возраст считается одним из самых сложных психологических этапов 

жизни человека. Начало и конец взрослой жизни показывают различия между людьми. 

У этого возраста тоже есть свои проблемы. В переходный период в подростковом воз-

расте возникают комплексы, что негативно сказывается на поведении подростков. На 

этом этапе родители должны быть осторожны и помогать своим детям преодолевать их 

сложности. 

 

A.E. Ismailova 

Challenges during adolescence 
 

Summary 
 

Adolescence is considered one of the most difficult psychological stages of human life. 

The beginning and the end of adulthood show differences between individuals. This age also 

has its own problems. In the transitional period as adolescence, complexes emerge, which 

adversely affect adolescents' behavior. At this point, parents need to be careful and help their 

children overcome their complexity. 
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Tənhalıq problemi bəşəriyyəti, alimlərin, yazıçıların, filosofların fikirlərini daim özünə 

cəlb etmişdir. Son zamanlar yeni-yeni işlər bu problemə həsr edilmişdir, bu işlər tənhalığın 

mahiyyətini, onun yaranma səbəblərini, müxtəlif yaşda olan insan kateqoriyalarına xarakterik 

olan təzahür və təsir xüsusiyyətlərini tədqiq edir. 

Lakin hal-hazırda tənhalığın bədbəxtlik və ya xoşbəxtlik, norma və ya patologiya olması 

barədə vahid bir fikir mövcud deyildir. Müxtəlif fəlsəfi cərəyanlar və psixoloji məktəblər tən-

halığa gah insan varlığının yeganə mümkün əsası, insan üçün qeyri-normal hal, patologiya, 

gah şəxsiyyətin zəif uyğunlaşma qabiliyyətinin təzahürü, müasir ictimai qüvvələr səbəbindən 

meydana çıxan sosial problem kimi baxırlar (1, s. 12).  

Bəziləri üçün tənhalıq - insanın ümidsizliyə qapılmaqla müşayiət olunan öz mövcudluğu-

nun mücərrədliyini və faniliyini dərk etməsinin nəticəsidir, digərləri üçün isə - aktiv yaradıcı 

vəziyyətdir, insanın özü ilə ünsiyyət qurması üçün əlverişli imkan və güc mənbəyidir. 

Tənha gənc depressiya girən, ünsiyyət qabiliyyətindən məhrum olmuş bir şəxsdir. Tənha 

gənc özün az cəzbedici sayır, belə düşünür ki, ona heç kəs hörmət etmir, onu sevmir. Yalnız 

qalmış gəncin özünə belə münasibəti kinli olma, qəmgin olma və dərin bədbəxtlik duyğusu ilə 

müşayiət edilir, çox zaman bu cür şəxslər sosial təmasdan uzaq olmağa çalışır, özünü başqa 

adamlardan təcrid edir, lap çox pessimist duyğular keçirir, başqa adamlardan ancaq pislik gə-

ləcəyini zənn edir. Tənha şəxslərin diqqəti həddən çox öz daxili aləmlərinə istiqamətlənmiş 

olur. Onlar ən çox özlərinə qapanmış olurlar, başqaları ilə ünsiyyətdə olarkən də ən çox özləri 

haqda danışır, həmsöhbəti barədə az suallar verir, söhbət mövzuların tez-tez dəyişirlər (3, s. 

27). 

Tənhalıq ekoloji ünsürlərlə yanaşı, insanın psixoloji vəziyyəti sayəsində əmələ gələ bilir: 

“Uşaq olarkən tez-tez ev, məktəb dəyişdirmək, yoldaşın itkisi, ata-ananın ayrılması və ya dün-

yasını dəyişməsi, məktəbdə yoldaşının olmaması, sosiallaşma qabiliyyətinin aşağı olması vaxt 

keçdikcə tənhalıq hissinin yaranıb, möhkəmlənməsinə səbəbiyyət verir. 12-18 yaş arasındakı 

gənclərdə tənhalıq duyğusu intihar və narkotiklərə meyilliliklə nəticələnməkdədir. Gənclərin 

arasında intihar durumlarına nəzər salsaq, bunun əsasında 80 faiz tənhalıq duyğusunun oldu-

ğunu görərik. Bəzən problemli adamlarla bir yerdə yaşamaq belə başqa adamlardan uzaqlaş-

mağa gətirib çıxarmaqdadır” (2, s. 160). 

mailto:mehrane1501@gmail.com
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“Tənhalıq duyğusunu aradan götürmək üçün bu duyğunu əmələ gətirən amilləri bilmək 

gərəkdir. Həyatda məqsədsiz şəxs tənhadır. İlk əvvəl həyat amalınızı aşkar edin. Məqsədinizin 

nə olduğuna qərar verəndən sonra həyatınızda nələrisə dəyişdirə bilərsiniz. Hədəflərinizi bir-

bir təyin edərək, ən asandan çətinə doğru həll etməyə başlamaq lazımdır. Tənhalığı aradan gö-

türmək üçün anlamaq gərəkdir ki, bu duyğunu yaşayan yalnız siz deyilsiniz. İnsanların hamısı 

həyatlarının ayrı-ayrı anlarında bu duyğuyla qarşılaşırlar. Özünüzü yalnız hiss etdiyiniz vaxt-

larda ictimai fəaliyyətlərə qoşulun. Dürüst və səmimiyyəti olduğuna inandığınız şəxslərlə mü-

nasibətlərinizi davam etdirmək üçün çalışın. Bu məsələ üzrə sizin duyğularınız daha vacibdir. 

İnsan üçün müəyyən zamanlar tək qalmaq xeyli önəmlidir və bu səbəbdən də o müəyyən 

zamanlar tək qalmaq üçün can atır. Bəzi hallarda, onlar digər insanların əhatəsində olduğu za-

man da öz-özünə qapanmağı, daxili dünyasına çəkilməyi və düşünməyi öyrənə bilirlər. Ancaq 

əksər adamlar özləri üçün “sığınacaq” axtarmağa məcburdurlar. İstənilən zaman belə sığına-

caqların aşkar edilməsi isə heç də hər kəsə müyəssər olmur. C. Yanq tənhalıq hissinin 3 tipini 

fərqləndirir: 

1. Xroniki tənhalıq-şəxsin uzun zaman başqaları ilə əlaqə yarada bilməməsinin nəticəsi 

şəklində özünü büruzə verir. 

2. Situativ tənhalıq-şəxsin artıq bərqərar olan sosial əlaqə modelinin dağılmasının nəticəsi 

hesab edilir. Bu zaman şəxsin keçirdiyi istənilən bir stress vəziyyəti belə tənhalığın əmələ gəl-

məsinə təsir göstərən amil olaraq özünü göstərə bilir. İnsanın yaxınını itirməsinin nəticəsində 

keçirmiş olduğu stress onun tənha hiss etməsinə səbəb ola bilər. Əsasən bu cür tənhalıq duy-

ğusunu yaşayan şəxslər öz itkilərini qəbul edə bilmirlər. 

3. Keçici tənhalıq-bəzən əksər şəxslərsə təsadüfi özünübüruzə verən, ötəri bir vəziyyətdir 

(3, s. 24). 

Əgər gəncin həyatında tənhalıq duyğusuna gətirib çıxaran istənilən bir dəyişiklik olmuşsa 

biz həmin şəxsi situativ tənha şəxs olaraq xarakterizə edə bilərik. Ancaq əgər həmin şəxs uzun 

vaxt ərzində 2 və daha çox illər ərzində sözügedən dəyişikliyə uyğun gələ bilmirsə biz bunu 

xroniki tənhalıq kateqoriyasına daxil edirik. 

Adamların qarşılıqlı münasibəti alınmadığı zaman, dostluq, qardaşlıq, qayğı insan üçün 

yad olduğu zaman adamlarda bir-birinə qarşı laqeydlik əsas olduqda insan özünü yalnız hiss 

edir. Gənc özünü o halda tənha sayır ki, o öz tələbin ödəmək üçün əsaslı ünsiyyət çatışmazlığı 

ilə üzləşə bilir. Tənha şəxs özünü başqalarından təcrid edilmiş, normal şəxsiyyətlərarası əla-

qəyə, ətrafdakılara dostluq və sevgi tipli münasibətlərə girməyi bacarmayan bir insan kimi 

hiss edir. 

Heç təsadüfi deyildir ki, son dövrlərdə gənclər və yeniyetmələr arasında narkomaniya, al-

kolizm və digər mənfi meyllərin yaranmasının da səbəblərindən biri kimi tənhalıq halətini 

göstərirlər. E. From yazırdı: - İnsanın ən güclü tələbatı yadlaşmadan, tənhalığın əsirliyindən 

qurtarmaqdır.... Yəni, insanın düçar olduğu tənhalıq hissindən yaxa qurtarmaq və problemlə-

rinin unutmaq üçün kəskin sosial təcridlə yanaşı, özünə qəsd etmək, intihar kimi vasitələrə də 

əl atması halları özünü az göstərmir. Belə ki, son dövrlərdə aparılan tədqiqatlar göstərmişdir 

ki, müasir gənclər və yeniyetmələr arasında axır 10 ildə 2 dəfə artmasına təsir edən başlıca 

amillərdən biri məhz güclü və izah edilə bilməyən tənhalıq hissidir (5, s. 49). 

Göründüyü kimi, müasir dövrdə tənhalıq gəncin sosial sağlamlığı və psixoloji rifahının 

yüksəldilməsi vəzifəsinin həllində əsas problemdir. Lakin çox təəssüf ki, qərbdə, xüsusən də 

inkişaf etmiş ölkələrdə ciddi bir problem kimi öyrənilən, tədqiq edilən tənhalıq probleminə 

Azərbaycanda uzun illər etinasız yanaşılmışdır. Uzun illər ərzində heç bir dəlil və sübut olma-

dan ― tənhalıq ancaq kapitalist cəmiyyətinə xasdır şüarını insanların beyinlərinə yeritməyə 
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cəhd etmişlər və məhz elə bu səbəbdən də uzun illər sovet psixologiyası üzrə tənhalıq proble-

mi lazımı miqdarda tədqiqi edilməmişdir (6, s. 441). 

Tənhalıq halətinin zamanında qarşısı alınmazsa bunun gələcək dövrdə böyük fəsadlara gə-

tirib çıxarması mümkündür. Və sözgedən problemi aradan götürmək üçün nəzərdə tutulmuş 

kömək adətən sosial vərdişlər treninqi, koqnitiv-davranış terapiyası və utancaqlıq qruplarını 

əhatə etməkdədir. Ancaq, tənhalıq hissi zamanı ekzistensial duyğuların lap çox yaşanmasını 

nəzərə alsaq sözügedən halətlə mübarizə üçün ekzistensial analiz metodu ilə loqoterapiya me-

todundan istifadə olunmasından daha faydalı nəticə əldə ediləcəyini nəzərdən qaçırmaq ol-

maz. 

Məqalənin aktuallığı. Tənhalıq insanın ümidsizliyə qapılmaqla müşayiət olunan öz möv-

cudluğunun heçliyini dərk etməsinin nəticəsidir, başqaları isə bunu aktiv yaradıcı vəziyyət he-

sab edir ki, bu da sonda bir sıra bədbəxt hadisələrlə yekunlaşır. Təəssüf ki, son illər gənclər 

arasında bi kimi hallara daha çox rast gəlinir. Məqalənin də aktuallığı məhz onun bu kimi va-

cib məsələyə həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tənhalığın mahiyyəti, 

onun yaranma səbəbləri, müxtəlif yaşda olan insan kateqoriyalarına xarakterik olan təzahür və 

təsir xüsusiyyətləri göstərilməklə, gənclərdə bu problemin yaratdığı səbəblər nəzərdən keçiri-

lir, tənhalıq hissinin təsnifatı ilə bağlı məşhur alimlərin fikirləri diqqətə çatdırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə 

bilərlər. 
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М.М. Шукурова 

 

Причины одиночества у молодых людей 

 

Pезюме 

 
Проблема одиночества всегда привлекала взгляды человечества, ученых, писателей, 

философов. В статье раскрывается, что одиночество в современном мире является серь-

езной проблемой при решении задачи повышения социально-психологического благо-

получия молодежи. Не случайно, что в последнее время молодежь и подростки стали 

одинокими как одна из причин наркомании, алкоголизма и других негативных тен-

денций. Недавние исследования показали, что одним из основных факторов, влияющих 

на рост молодежи и подростков за последние 10 лет, является сильное и необъяснимое 

чувство одиночества. 

 

M.M. Shukurova 

 

Causes of loneliness in young people 

 

Summary 
 

The problem of loneliness has always attracted the views of humanity, scholars, writers, 

philosophers. The article reveals that loneliness in the modern world is a major problem in 

addressing the task of enhancing the social and psychological well-being of a young person. It 

is no coincidence that lately, youth and adolescents have become lonely as one of the causes 

of drug addiction, alcoholism, and other negative tendencies. Recent research has shown that 

one of the major factors affecting the growth of young people and adolescents in the last 10 

years has been the strong and inexplicable sense of loneliness. 
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“Çətin” anlayışı geniş anlayışdır. Bu kateqoriyaya adətən pedaqoqların çətinliklə işlədiyi, 

eyni zamanda valideynlərin çətinliklə ünsiyyətə girdiyi uşaq və yeniyetmələr daxildir. Onlarla  

ümumi dil tapmaq mürəkkəb məsələdir. Belə uşaqlarla tərbiyə zamanı müdrik nəsihətlər də 

işə yaramır. Əgər onları dəqiq xarakterizə etsək, ”sız” şəkilçisini bütün sifətlərin sonuna qoy-

muş olarıq: diqqətsiz, məqsədsiz, qabiliyyətsiz, rəhmsiz və s.i.a. 

Psixoloqlar sual qoyur: doğrudanmı bu uşaqlar belə təcavüzkardır? Suala belə cavab ver-

mək olar: heç də yox! Belə uşaqlar ona görə “çətin”dir ki, müxtəlif səbəblərdən (tibbi-bioloji, 

pedaqoji və psixoloji) dolayı ümumi proqram üzrə oxuya, ümumi tələbləri yerinə yetirə bil-

mir. Müxtəlif səbəblərdən dolayı onlar həmyaşıdları kimi formalaşmamışlar. 

Hər bir “çətin” uşağın “çətin” olmasının öz səbəbləri var. Hər bir “çətin” uşaq özünəməx-

sus “çətin”dir. 

Psixoloqlar belə hesab edir ki, “çətin”lik bağça dövründən başlayır. Bir çox hallarda bunu 

uşaq şıltaqlığı və nadincliyi kimi qəbul edirlər. 

Davranış qüsurları uşaqlarda məhz bağça yaşı dövründə formalaşır. Uşaq həyatının bu 

dövrü vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məşhur rus pedaqoqu, “çətin” yeniyetmələrlə iş sahəsində 

işləmiş A.S. Makarenko deyirdi ki, uşaq şəxsiyyəti beş yaşadək formalaşır, beş yaşdan sonra 

uşağı yenidən tərbiyə etmək çətindir. 

Psixoloq L.M. Zyubin “çətin”liyin əlamətləri hansı yaşda meydana çıxa bilər?” sualına elə 

cavab vermişdir: ”Tərbiyəvi təsiri qəbul etdiyi, daha dəqiq, mənimsədiyi andan”. 

Pedaqoq V.A.Suxomlinski yazırdı: ”Tərbiyəvi işin çoxillik təcrübəsi, uşaqların əqli və mə-

nəvi həyatının öyrənilməsi göstərir ki, uşağın “çətin”ə çevrilməsinin əsas səbəbi, dərslərindəki 

axsamanın, təlimdə geri qalmasının səbəbləri uşağı kiçik yaşlarından əhatə edən tərbiyə mühi-

tindədir. Valideynlər və pedaqoqlar təbiətdə ən incə bir şeylə-uşaq beynilə təmasa girirlər. 

“Çətin” uşaq məhz bu yaşda 7-8 yaşadək formalaşır.” 

Yeniyetməlik yaşında uşaq ətraf mühitdən asılı olaraq böyüyür, bu zaman mikromühit 

onun şəxsiyyətinin formalaşmasına mühüm təsir göstərir. Mikromühit kimi ailənin rolu çox 

önəmlidir. 

Ailə unikal psixoloji resursdur. “Çətin” yeniyetmə olan ailələr üçün valideynlər arasında 

olan alkoqolizm, aqressiya, narkomaniya halları tipikdir. Ailədə xoş olmayan qarşılıqlı müna-

sibətlər, valideynlərin pis nümunəsi: insanlara laqeydlik, ikiüzlülük, riyakarlıq, kobudluq, ya-

lançılıq, qeyri-səmimilik, parazitizm, alkoqolizm, böyüklər-yaşlılar tərəfindən yaradılan neqa-

tiv mikromühit “çətin” yeniyetmələrin yaranmasının mühüm səbəblərindəndir. Belə ailələrdə 
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böyüyən yeniyetmələrin vəziyyəti xüsusilə çətin və mürəkkəbdir. Burada uşağın şəxsiyyəti 

daim pozulur. Belə ailələr üçün yeniyetmələrə fiziki cəza verilməsi, onların təhqir edilməsi, 

hədə-qorxu gəlinməsi xarakterikdir. Təsadüfi deyil ki, şəxsiyyətin özünümüdafiə forması kimi 

meydana çıxan xuliqanlıq, kobudluq, aqressiya, evdən qaçmaq  “çətin” yeniyetmələrin əsas 

davranış normalarına çevrilir. 

Psixoloq D.İ. Feldşteynin fikrincə, “çətin” yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri bütün 

yeniyetmələrdə müşahidə olunur, sadəcə “çətin” yeniyetmələrdə belə xüsusiyyətlər ifrat dərə-

cəyə çatmış formadadır. Yaşlılıq meyli, özünü yaşlılara bənzətmə bəzən ifrata varır, bu zaman 

valideynlərin: ”Kiminlə avaralanırdın?”, ”Evdən oğurluq edirsən” və s. ifadələri yeniyetmənin 

qəlbinin sarsılmasına təsir göstərir. Yeniyetmə çox asanlıqla elan edir ki, “bir halda belədir, 

mən ümumiyyətlə evə gəlmirəm”. Daha sonra var gücü ilə oz vədini yerinə yetirməyə çalışır 

və müstəqil insan-şəxsiyyət kimi dayanmağa cəhd edir. Hətta bəzən “çətin” yeniyetmələr vali-

deynlərin düşüncəsini-fikrini və hətta varlığını belə inkar edirlər. 

Neqativ münasibətlər şəbəkəsi getdikcə artır, genişlənir və yeniyetmənin bütün inter-per-

sonal münasibətlərini əhatə edir. 

Hər şeyi şəxsən özü etmək istəyi və daxil olduğu qrupun - həmyaşıdların fikri, düşüncə 

tərzi yeniyetməni “küçə”nin təsiri altına salır. Yüksəlmiş özünüqiymətləndirmə onu təhlükəli 

vədlərə, “etiraf”lara tərəf itələyir, yeniyetmə öz vədlərini yerinə yetirmək üçün, ”üzünü itir-

məmək” üçün, yəni küçədəki statusunu qorumaq üçün, var-qüvvəsini səfərbər edir, fiziki qüv-

və nümayiş etdirir, hüquqa zidd və riskli işlərə cəhd edir. Və bu zaman təəssüf ki, bir qayda 

olaraq, təlimə münasibət dəyişilir.  

“Çətin” yeniyetmələrlə iş zamanı psixoloqun işi üç funksiyaya əsaslanır: diaqnostika, psi-

xoloji təsir və məsləhətvermə-konsultasiya, korreksiya. 

Düzgün müalicə düzgün diaqnostikadan başlayır. Aparılan psixokorreksiya işi ailə ilə vəh-

dət təşkil etməlidir. Çünki “çətin” yeniyetmə ilə iş zamanı psixoloqla pasiyent arasında üçün-

cü varlıq yeniyetmənin ailəsidir. 

Məqalənin aktuallığı. XX əsrdə psixopedaqogikada yeni anlayışlar əmələ gəlmiş, çətin 

uşaqlar anlayışı diqqəti cəlb etməkdədir. Adətən “çətin” sözü o uşaqlara aid olunur ki, onlar 

nəinki pis oxuyur, təlimə neqativ münasibət bəsləyir, eyni zamanda məktəb intizamını ciddi 

şəkildə pozur, ictimai yerlərdə davranış qaydalarına əməl etmir. Psixoloqlar belə hesab edirlər 

ki, “çətin” yeniyetmələr 3 şəxsiyyətdaxili qüsura malikdirlər: eqoizm, tənbəllik və yalançılıq. 

Valideynlər belə uşaqlarla xüsusi rəftara malik olmalıdırlar. Bu baxımdan çətin uşaqların psi-

xoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. Məqalədə belə yeniyetmələrlə iş za-

manı qarşıya çıxan problemlər və onların həlli nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin  elmi yeniliyi. Tədqiqat işində çətin uşaqların psixoloji problemləri və onların 

həlli nəzərdən keçirilir.                         

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi 

əhəmiyyət kəsb edir. Nəticələr psixoloji xidmət zamanı çətin uşaqlarla iş sahəsinə tətbiq edilə 

bilər. 
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Проблемы “трудных” подростков,  

пути их предупреждения и решения 

 

Резюме 
          

Понятие “трудный” – очень широкое. К этой категории обычно относят детей и под-

ростков, с которыми трудно заниматься педагогам, для которых оказываются бесполез-

ными мудрые наставления по воспитанию, с которыми трудно найти общий язык, в том 

числе и родителям. В их характеристике можно написать десятка два прилагательных с 

приставкой “не”; невнимательный, неусидчивый, непослушный, неспособный и т.д. 

Они трудные потому, что им самим приходится очень нелегко в силу разных причин 

(медико-биологических, педагогических и психологических) им трудно учиться по об-

щей программе, идти общим темпом, выполнять общие требования. В силу разных при-

чин они стали не такими, как их сверстники. Каждый трудный ребенок труден по-сво-

ему. 

 

                               Y.R. Mikayilova  

 

Problems of “difficult” teenagers, ways  

of their prevention and solution 

 

Summary 
 

 

The term "difficult" - very widespread. This category usually referred children and 

adolescents, which are difficult to deal with teachers, which are useless wise guidance on 

education, which is difficult to find a common language, including parents. Their 

characterization can write a couple of dozen adjectives with the prefix "no"; inattentive, 

restless, rebellious, and so unable to They are difficult because they themselves have to be 

very difficult due to various reasons (biomedical, pedagogical and psychological), it is 

difficult to study in the general program, go to the tempo, perform the general requirements. 

For various reasons, they have not the same as their peers. Each problem child is difficult in 

its own way. 
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Zorakılıq bu və ya digər formada təşəkkül tapmasından asılı olmayaraq, ümumilikdə hər 

sahədə və dünyanın istənilən yerində baş verən, həmçinin getdikcə artan ciddi və təhlükəli bir 

problemdir. Problemin narahatlıq doğuran tərəfi yalnız zorakılıqla bağlı hadisələrin sayındakı 

artım deyil. Eyni zamanda, zorakılığı törədən və zorakılığa məruz qalan insanların yaş etibari-

lə getdikcə daha aşağı kateqoriyadan olmalarıdır. Yəni, əvvəllər belə hallardan danışılarkən 

daha çox yetkinlik yaşına çatmış insanlardan bəhs olunurdusa, artıq yetkinlik yaşına çatmayan 

insanların törətdiyi və məruz qaldığı zorakılıq hallarından daha çox söhbət açılır. Bu isə hazır-

ki ciddi narahatlığın və mövzunun aktuallığının əsas səbəbidir. 

Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Uşaq Hüquqları Haqqında Konvensiyası-

nın I hissə I maddəsində və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyində 18 

yaşına çatmayan hər bir kəsin 18 yaşa çatanadək bu Konvensiyanın məqsədləri, həmçinin 

dövlət qanunvericiliyi üçün uşaq qəbul edildiyinə müvafiq olaraq yeniyetməlik yaş dövrü (11-

15 yaş) və erkən gənclik yaş dövründə (15-18 yaş) olan insanların da zorakılıqla bağlı yaşadı-

ğı ixtiyari hadisə uşaq zorakılığının tərkib hissəsi sayılır və buna uyğun qiymətləndirilərək 

tədbirlər həyata keçirilir (2, s. 1). 

Məhz bu, yeniyetməlik və gənclik yaş dövründə olan insanların məruz qaldıqları zorakılıq 

halları müxtəlif ölkələrdə müəyyən elmi-tədqiqat işlərinin və araşdırmaların mövzusu olmuş 

və müxtəlif statistikalar müəyyənləşdirilmişdir. Bu statistikaların bir neçəsini nəzərdən keçir-

məklə həmin zorakılıq hallarının daha çox hansı səbəblərlə törədildiyini, həmçinin baş verən-

lərin yeniyetmə və gənclərdə hansı ciddi problemlərə yol açdığını qeyd etməyin əhəmiyyətli 

olduğunu düşünürük. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) yayımladığı 2016-cı ilin yekun hesabatında hər il 

15 yaşına çatmamış 41 min uşağın öldürülməsi, həmçinin hər 13 kişidən biri ilə, hər 5 qa-

dından birinin uşaq yaşlarında cinsi zorakı davranışla üzləşdiyi faktı qeyd olunmuşdur (10, s. 7). 

Həmçinin ABŞ-da aparılmış bir araşdırmadan alınan nəticələrə görə ailədə 18 yaşına çat-

mamış cinsi zorakı davranışla üzləşən insanlar arasında kişilər 10-15%, qadınlar isə 20-30% 

təşkil edir. Belə halla qarşılaşan qız və oğlanların narkomaniya və homoseksuallığa meylinin 

artması da araşdırmanın nəticələrində qeyd olunmuşdur. Belə ki, araşdırmanın nəticələri hər 2 
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narkomandan birinin və homoseksualizmə meyilli olan oğlan və qızların əksəriyyətində uşaq 

yaşlarında cinsi zorakılığa məruz qalma təcrübəsinin olduğunu göstərmişdir (3, s. 152-200). 

Eləcə də yaxın vaxtlarda Türkiyənin 17 şəhərində 1850 lisey şagirdi arasında keçirilən an-

ket sorğusundan alınan nəticələrə baxdıqda zorakılıq mövzusunda ona məruz qalmaqla birgə, 

həm də zorakılığa şahid olmanın da ciddi önəm daşıdığını görmək olar. Belə ki, sorğuda işti-

rak edən 1850 lisey şagirdinin (9-11-ci sinif şagirdləri) dediklərinə görə, onlardan 74%-i ailə-

də zorakılıqla üzləşiblər. Həmçinin 65%-i özləri başqalarına qarşı zorakı davranış göstərdiklə-

rini və 51%-i isə ailədə ata və anasının bir-birinə qarşı zorakı davranış göstərdiklərini ifadə et-

mişlər. Həmin şagirdlərin 17%-i müəllimləri, 24%-i özlərindən böyük qardaşları və 29%-i isə 

ataları tərəfindən zorakılığa məruz qaldıqlarını qeyd etmişlər (13, s. 65). Zorakılığa şahid ol-

ma halı və ailədə böyüklərin, eləcə də məktəbdə müəllimlərin uşaqlar üçün bir rol modeli ol-

duqlarını və onların belə mənfi formada öz şəxsi nümunələri ilə uşaqlarda yaratdıqları təsirləri 

məqalənin davamında şərh edəcəyik. 

Digər bir araşdırma isə Türkiyədə iki fərqli universitetin tələbələri arasında aparılmışdır. 

Araşdırmada 525 qız, 469 oğlan tələbə iştirak etmişdir. Bu 994 tələbənin 162-si birbaşa özlə-

rinin müxtəlif növ zorakı davranışlara məruz qaldıqlarını bildiriblər. Universitet tələbələri ara-

sında keçirilən başqa bir anket sorğusunda isə iştirak edən 1133 tələbənin də 264-ü ailə daxi-

lində şəxsən zorakılığa məruz qaldıqlarını qeyd etmişlər. Onlardan 95-i oğlan, 165-i isə qız tə-

ləbələr olmuşdur (18, s. 290). 

Elə Azərbaycanda da bu problem öz əhəmiyyətini ciddi şəkildə qorumaqdadır. Hansı ki, 

2018-ci ildə Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətinin koordinatoru özünün rəsmi açıqlaması 

ilə bunu ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmışdır. Açıqlamaya görə 2018-ci ildə yanvar ayının 1-

dən etibarən 15 aprel tarixinə qədər quruma 786 müraciət daxil olmuşdur. Həmin müraciətlər-

dən 73-ü məhz müxtəlif zorakılıq halları ilə əlaqədar olan müraciətlərdir. 73 müraciətdən 29-u 

psixoloji və ya emosional, 2-si seksual, 42-si isə fiziki zorakılıq hadisəsiylə bağlı olmuşdur (20). 

Azərbaycanda zorakılıq mövzusuyla əlaqədar mövcud olan düşüncələri, mental dəyərləri 

və məlumatsızlığı nəzərə aldıqda bu müraciətlərin real faktların sayından qat-qat aşağı oldu-

ğunu anlamaq da çətin deyil. Çünki Azərbaycanda müəyyən zorakı davranışlar həm də tərbiyə 

metodu kimi qəbul olunduğundan, belə hallar çox zaman adi hal kimi qarşılanır (fiziki cəza-

lar, təhqir, danlama, başqalarının yanında alçaltma və s.). Eləcə də zorakılığı törədən şəxsdən 

qorxmaq, digər insanların zorakılığa məruz qalan insan haqqında nələr düşünəcəyindən irəli 

gələn utanma hissi və bəzən də baş verənlərə qarşı müəyyən qədər biganəlik, laqeydlik və eti-

nasızlıqdan insanlar yaşadıqları zorakılıq hadisəsini gizli saxlamağa meyilli olurlar və bu da 

statistikaların tam da reallığı əks etdirməsinə əngəl törədir. 

İndi isə yuxarıda statistik göstəricilərini qeyd etdiyimiz araşdırmalara daha ətraflı nəzər 

salaq və bu göstəriciləri əmələ gətirən zorakılıq hallarının yeniyetmə və gənclərin psixologi-

yasında necə əksini tapdığına baxaq. 

Zorakılıq özlüyündə nəinki hər bir fərd üçün, eləcə də cəmiyyət üçün həm maddi-mənəvi 

sağlamlıq baxımından təhlükə ehtiva edən, həm psixososial inkişafa əngəl törədən, insanların 

bir-birinə və həyata olan inamını zədələyən, həm də qorxu və çarəsizlik kimi neqativ hisslər 

formalaşdıran sistematik bir problemdir. Zorakılığın özü və bu sadalanan zərərləri ilə hər han-

sı yetkin insan da qarşılaşdığı zaman psixoloji olaraq müəyyən sarsılma və aqibətində də 

müxtəlif çətinliklər yaşayır. Maddi və mənəvi cəhətdən özünü yenidən əvvəlki halına qaytara 

bilmək üçün çətin bir yol keçir. Özünübərpa prosesi yetkin, öz şəxsi kimliyini hərtərəfli for-

malaşdırmış, stabil bir işi və həyat tərzi olan insanlar üçün belə məşəqqətli keçdiyi halda, hələ 

yetkinliyə doğru addımlamaqda olan, öz şəxsi keyfiyyətləri, çevrəsi, peşəsi hələ tam müəy-
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yənləşməyən, həyata dair düşüncələri və təcrübəsi formalaşmaqda olan yeniyetmə və gənc 

yaşlarında olan insanlar üçün bu proses daha ağır və ağrılı keçir. Çünki zorakılıqla bağlı yaşa-

dıqları arzuolunmaz təcrübə onların formalaşmaqda olan şəxsi keyfiyyətlərinə, seçimlərinə, 

həyata və insanlara qarşı yanaşmalarına və s. zərərli yöndən təsir göstərir. 

Yuxarıda qeyd olunan araşdırmaların iştirakçısı olmuş insanların məruz qaldıqları zorakı-

lıq halları say etibarilə daha çox ailə daxilində baş verən hallardır. Yeniyetmə və gənclər yaş-

larına uyğun olaraq daha çox ailədə və təhsil aldıqları müəssisələrdə vaxt keçirdikləri üçün 

belə halların yaşandığı ikinci əsas yer isə məktəb və digər təhsil ocaqlarıdır. Elə bu faktlar və-

ziyyətin nə dərəcədə ciddi və acınacaqlı olduğunu göstərir. Belə ki, yeniyetmə və ya gənc 

ailədən kənarda hansısa zorakılıq hadisəsiylə üzləşdikdə, bunun öhdəsindən gələ bilmək üçün 

köməyi, dəstəyi elə birinci ailəsindən gözləyir. Həmçinin, bu çətin prosesdə peşəkar yardıma 

ehtiyacı olanlara da psixoloqlar ailədə daha çox vaxt keçirməyi, ailə üzvlərinə isə ailədə rifah 

mühitinin yaradılması ilə həmin yeniyetmə və ya gəncə dəstəyin verilməsini məsləhət görür-

lər. Lakin problem ailədən başlayanda artıq həll yolu tapmaq da daha çətin və bəzən də müm-

künsüz olur. 

Ailə daxilində yaşanılan bu kimi hallar yeniyetmə və gənclərin, xüsusilə də oğlanların psi-

xologiyasında ciddi fəsadlara səbəb olur və onları zorakı davranışlara meyilli olmağa, spirtli 

içki, narkotik vasitə və ya kimyəvi maddələrdən istifadəyə, evdən qaçmağa, yoldaşları ilə yola 

getməməyə, silahdan istifadəyə və s. sövq edir (3). 

Geniş əhatədə “yeniyetmə zorakılığı” adlandırılan, əslində isə tay-tuş zorakılığı sayılan 

bütün halları özündə cəmləşdirən “bullinq” də bu mövzunun haqqında danışılmalı olan digər 

bir hissəsidir. Çünki bu halla yeniyetmələr daha çox məktəbdə, gənclər isə məktəb, universitet 

və digər yerlərdə öz sosial çevrələrində rast gəlirlər. Bu, yeniyetmə və gənclərin təlim və təh-

sil həyatına ciddi zərər vuran bir problemdir. Çünki istər təlim, istər maddi imkan, istərsə də 

fiziki görkəm və s. göstəriciləri baxımından “zəif” görünən yeniyetmənin və ya gəncin öz 

həmyaşıdları tərəfindən ələ salınması, qorxudulması, alçaldılması və s. onların bu mühitdən 

uzaqlaşmalarına səbəb olur. 

Beləliklə, ailə və məktəb kimi insanın bir şəxsiyyət olaraq formalaşmasının təməli rolunu 

oynayan iki əsas sosial institutda onların formalaşma prosesinə belə köklü zərər vurulması cə-

miyyətdə bir çox müxtəlif problemlərin yaranmasına və artmasına gətirib çıxarır. Ona görə də 

yeniyetməlik və gənclik yaş dövründə olan kəslərin belə hallarla qarşılaşdıqda nə etməli ol-

duqlarını, bu vəziyyətdən necə çıxmalı olduqlarını onlara və onların çevrəsinə əhatəli şəkildə 

izah etməyə ehtiyac var. Bu zaman yerinə yetirilməli olan işlərin təbliğatı kütləvi hal almalıdır 

ki, cəmiyyətdə bu yolla yaranan problemlərin sayı azalsın. Belə olan halda ictimai təşkilatlar 

da bu mövzu üzrə öhdəliklər götürməlidirlər. 

Ailə daxilində hər hansı zorakı davranışa məruz qalan və ya bu prosesə şahid olan, eləcə 

də öz çevrəsi tərəfindən bu kimi hallara məruz qalan yeniyetmə və gənclərdə daha çox təşviş 

pozuntusu, depressiya, təlimdə müvəffəqiyyətsizliklər, posttravmatik stress pozuntusu, antiso-

sial davranış problemləri, fobiyalar, adaptasiya problemləri, özünəqapanma və s. kimi halların 

özünü göstərdiyi müşahidə edilir (14, s.159). Zorakılığa məruz qalan yeniyetmə və gənclər 

vəziyyətə uyğun olaraq fərdi, qrup və ailə terapiyalarına cəlb olunmalı, onların rahat bir şəkil-

də öz sosial həyatlarına qayıda bilmələri üçün peşəkar yardım göstərilməklə birlikdə həm də 

hər kəs öz əlindən gələni etməlidir. Bu prosesdə onların ailəsi, yaxınları, dostları da özlərini 

kənarda saxlamadan həmin fərdə psixososial dəstək göstərməlidirlər. Bu yanaşma onların öz-

lərini daha təhlükəsiz, rahat hiss etmələrinə və yenidən özlərinə və ətrafa olan inamlarını bər-

pa etmələrinə kömək olacaqdır. 
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Məqalənin aktuallığı. Zorakılıq problemi ümumilikdə müxtəlif elmi-tədqiqat işlərinin 

mövzusu olmuşdur. Buna baxmayaraq yeniyetmə və gənclərin qarşılaşdıqları zorakılıq halları 

nisbətən az araşdırılmışdır. Bu baxımdan, biz bu mövzunun hazırda daha böyük əhəmiyyət 

kəsb etdiyi qənaətindəyik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetməlik və gənclik yaş dövrü insanın yetkin bir şəxsiyyət 

kimi formalaşmasında, öz çevrəsinin, peşəsinin, həyata və insanlara dair düşüncələrinin 

müəyyənləşməsində həlledici rola malik bir dövrdür. Buna əsasən bu dövrün bütövlükdə (11-

25 yaş) zorakılıq mövzusu çərçivəsində birləşdirilərək öyrənilməsinin və buna müvafiq təd-

birlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər görülməsinin problemin həllinə xidmət edə-

cək bir yanaşma olduğunu düşünürük. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin hazırlanması üçün toplanan mate-

rialların ümumiləşdirilməsindən alınan nəticələr müxtəlif sahədən olan insanların istifadəsi 

üçün yararlı olacaqdır. Bu nəticələr psixoloqlar, sosial işçilər, müəllimlər və elmi-tədqiqatla 

məşğul olan insanlar üçün məlumat mənbəyi kimi, eləcə də  metodik vəsaitlərin hazırlanması 

üçün elmi material kimi istifadə oluna bilər. 
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Проблема насилия была предметом различных научных исследований в целом. Од-

нако случаи насилия в отношении подростков и молодых людей расследованы отно-

сительно слабо. В этой связи мы считаем, что этот вопрос сегодня еще более актуален. 

Поэтому статья посвящена этой теме. В статье представлена подробная информация о 
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Generally the problem of violence has been the subject of various scientific studies. 

However, cases of violence against adolescents and young people have been poorly 

investigated. In this regard, we believe that this issue is even more significant 

today. Therefore, the article is devoted to this topic.  The article provides detailed information 

on various statistics, the causes of violence, as well as the psychological trauma it causes in 

adolescents and young people. 
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Şəxsiyyət anlayışı geniş məzmuna malikdir. Psixologiya şəxsiyyəti psixoloji proseslərin 

vəhdəti kimi öyrənir. Şəxsiyyətin əsas göstəricisi insanın öz “mən”ini qeyri “mən”dən seçmə-

sidir. Şəxsiyyət başqa insanlarla ünsiyyət prosesində formalaşır. Şəxsiyyət fəaliyyətin fəal 

subyektidir. Şəxsiyyətin mövcudluğu üçün fəallıq vacibdir. Şəxsiyyətin formalaşmasına irsiy-

yət, mühit və tərbiyə təsir edir. İrsiyyətin rolu üstün olsa da, mühit və tərbiyənin də rolu az de-

yil. İnsanın şəxsiyyət kimi formalaşması üçün düzgün mühit və tərbiyə vacibdir.  

Tərbiyənin məqsədi cəmiyyətin həyat şəraitindən və tələbatından dоğur. Tərbiyə şəxsiyyə-

tin düzgün formalaşması və inkişafı prosesidir. Tərbiyənin mahiyyəti şəxsiyyəti yüksək insani 

keyfiyyətlərlə tərbiyələndirmək, ailə münasibətləri mədəniyyəti formalaşdırmaq, cəmiyyətdə 

düzgün davranış normalarına istiqamətləndirmək, milli və bəşəri dəyərləri mənimsətməkdir. 

Hələ аntik dövrdə filоsоf  Plаtоn deyirdi ki, insаnı düzgün tərbiyə etsək, о, ən sаkit məxluq 

оlаr. Əgər оnu tərbiyə etməsək və yаxud yаnlış tərbiyə versək, оnda о, yer üzərində оlаn hey-

vаnlаrın ən vəhşisi оlаr.  

İngilis filоsоfu Cоn Lоkk “Ağ lövhə” nəzəriyyəsini irəli sürərək demişdir ki, tərbiyədən 

istifadə edərək insanın inkişafının istiqamətini istənilən səmtə yönəltmək olar.  

Cəmiyyətin təməl vahidi olan ailənin problemləri və ailə-nikah münasibətləri həmişə sosi-

al psixologiyanın maraq dairəsində olmuşdur. Cəmiyyət tarixi inkişaf prosesi keçdikcə ailə və 

cəmiyyət, ailə və şəxsiyyət arasındakı münasibətlər hər zaman cəmiyyətdə mövcud olan də-

yərlər vasitəsilə dəyişib. Ailə dəyərləri ailədə və cəmiyyətdə bir davranış modeli olaraq ənə-

nələr vasitəsilə yeni nəsillərə ötürülür. 

Dünyanın bütün ölkələrində ailə və ailə dəyərləri hər zaman hər bir cəmiyyətin əsasını təş-

kil etmişdir. Mədəni xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, hər bir ailədə uşaqlar doğulur və yaş-

lı nəslin təcrübəsini mənimsəyərək mənsub olduğu xalqın adət-ənənələrinin daşıyıcısına çev-

rilir. 

“Ailə dəyərləri” anlayışının mənasını anlamaq üçün “ailə” və “dəyər” anlayışlarını başa 

düşmək lazımdır. Ailə şəxslərin ümumi bir həyat, qarşılıqlı yardım, mənəvi və qanuni məsu-

liyyət ilə əlaqələndirən nikah və qohumluğa əsaslanan kiçik bir qrupdur. Uşaq üçün ailə onun 

fiziki, əqli, emosional və intellektual inkişafı üçün mövcud olan münbit bir mühitdir. Ana və 

ata övlada tərbiyə verəndir. Həyat dövrünün mərhələlərində insanın ailədəki funksiyaları və 

statusu ardıcıl olaraq dəyişir.  

Ailə nəyin üzərində qurulmalıdır? Bəlkə etibar və məhəbbət üzərində? Və ya qarşılıqlı 
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hörmət və anlaşma üzərində? Əlbəttə, bütün bunlar bir ailə üçün bir təməlin tərkib hissələri-

dir. Sadaladığımız anlayışlar ailə dəyərləri altında birləşir. Yəni ailə dəyərləri heç bir pula sa-

tın alınmayan və ya oğurlana bilinməyən bir məfhumdur. 

Ailə dəyərlərinin tərbiyəsi ailə mədəniyyətinin tərbiyəsi və ailə münasibətlərinin əxlaqi 

cəhətdən tərbiyəsidir. Ailənin bir dəyər kimi mənası, insanın “mən” və “biz” anlayışları ara-

sında “biz”in tərəfini tutmasıdır. 

Ailə münasibətlərinin mədəniyyəti insanların bir-biri ilə ünsiyyətdə yaş fərqlərini nəzərə 

almaq (kiçik bacı və qardaşla, nənə və baba münasibət), başqa bir insana diqqət ayırmaq, ona 

qayğı göstərmək, təşəkkür etmək və qarşılıqlı etibar etməkdən ibarətdir. Ailə dəyərləri şəxsin 

funksiyası və tərbiyə vəziyyətindən asılıdır. Bəziləri ailə dəyərlərinin dini münasibətlərlə 

ayrılmaz şəkildə bağlı olduğunu söyləyirlər. 

Ailə dəyərləri nəsildən-nəslə ötürülən adət və ənənələrdir. Evdə insanların birlikdə yaşa-

dıqları hər şey - sevinc və kədər, firavanlıq və ya problem və çətinliklərdir. Ailə dəyərlərinə 

eyni zamanda evlilik, uşaqlar, onların tərbiyəsi və təhsili, rahat mənəvi və psixoloji ailə iqli-

mi, ünsiyyət, mənəvi yaxınlıq hissi, sevgi, dostluq, hörmət daxildir. L.İ. Savinovun fikrincə 

isə ailə ümumbəşəri dəyərləri - ədalət, yaxşılıq, pislik, mərhəmət və s. formalaşdırır. Yəni ailə 

ümumbəşəri dəyərləri birləşdirir.  

Gənclərin ailə həyatına hazırlanması peşə fəaliyyətinə hazırlıq, cəmiyyətə uyğunlaşma qə-

dər vacib məsələdir. Ailə dəyəri əvvəlcə valideynlər tərəfindən, daha sonra məktəb və digər 

təhsil müəssisələrində, habelə gənclər təşkilatları və əmək kollektivləri tərəfindən formalaşdı-

rılmalıdır. 

Ailə tədbirləri, ailə üzvləri arasında təşkil edilən bayramlar dəyər hesab olunur. Dəyər in-

sanın ehtiyacları və maraqları olan hadisələr, fikirlər, düşüncələrdir. Dəyərlər maddi və mənə-

vi olaraq təsnif edilir. Ancaq onları birləşdirən yeganə əlamət insanlar üçün vacib olmasıdır. 

İnsan dəyəri özü yaratmır, cəmiyyətdə mövcud olmuş və özünə faydalı olanları qəbul edir.  

Şəxsi dəyər – həyat dəyər anlayışının təməli hesab olunur. Müasir elmdə ailə və dəyər an-

layışını ümumiləşdirərək aşağıdakı fikri söyləyə bilərik: ailə dəyərləri ailə üzvlərinin bir-birilə 

və ətraf aləmlə münasibətidir. 

“Ailə dəyərləri”nə ailədə mövcud olmuş əxlaqi, mənəvi və etik münasibətləri də aid etmək 

olar. Ailə xoşbəxtliyi və ailə rifahı ailə adət-ənənələrinin yaradılmasında öz ifadəsini tapır. Bir 

zamanlar adət-ənənələr, ailə üzvlərinin mənəviyyatı üçün məcburi bir xarakter daşıyırdı. Ailə 

adət-ənənələri, ailə üzvlərinin günlük yaşamının, həyat tərzi və vərdişlərinin mövcud olduğu 

mənəvi atmosferidir.  

Kiçik bir uşaq dünyanı böyüklərin daha doğrusu valideynlərinin gözü ilə qəbul edir. Ata 

və ana elə ilk görüşdən uşaqlarında dünyaya baxışı formalaşdırırlar. Əvvəlcə onun üçün toxu-

nuşlar, səslər və vizual görüntülər dünyası qururlar, sonra ilk sözləri öyrədirlər, sonra bütün 

bunlara münasibətlərini çatdırırlar. Bir ailənin bir neçə nəsli bir masaya toplandıqda, uşaqlar 

ailə dəyərlərini daha aydın şəkildə başa düşür və mənimsəyirlər. 

Ailədə əxlaqi, mənəvi prinsiplər inkişaf etməyə başlayır, insanın gələcək xoşbəxtliyinin və 

ya bədbəxtliyinin əsası qoyulur. Uşaq ailədə sevməyi, inanmağı, qayğı göstərməyi, sevdikləri, 

dünya və özü ilə münasibət qurmağı öyrənir. Eyni zamanda da kobudluğu, eqoizmi, yalan da-

nışmağı və s. ailədə mənimsəyir. Ailə dəyərləri uşaqlara və böyüklərə psixi və emosional ra-

hatlıq yaratmalıdır. 

Ənənə uşaq üçün ən yaxşı tərbiyə növüdür. Ənənə uşağa ən vacib şey - inam verir və uşaq 

hər zaman hər bir şəraitdə ailənin hər bir üzvünün birlikdə olacağına inanır. Ənənələr uşağın 

daxilində uşaqlıq qayğılarından, ananın yumşaq əllərindən, nənənin üzündən, ata və babanın 
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qayğısından ibarət xatirələrindən formalaşır. Bu xatirələri insan həyatı boyunca daşıyır. Xati-

rələr ailəmizlə qürur duymağımıza səbəb olur. Əlbəttə ki, bu ənənələrlə böyüyən bir uşaq hə-

yatın çətin anında heç vaxt ailəsini tək qoymaz. 

Bir insanın inkişafı həmin insanın daxili aləmi ilə xarici aləminin qarşılıqlı əlaqəsindən 

çox asılıdır. Bu əlaqədə ailədə formalaşır. Bu baxımdan fərdi və ictimai maraqların, dəyərlərin 

uyğunluğu həm cəmiyyətin inkişafı üçün, həm də şəxsiyyətin özü üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Dəyər anlayışı ailədən-ailəyə dəyişir. Belə ki, bəzi ailələrdə ailə dəyərləri yüksək, bəzilə-

rində aşağı səviyyədə olur. Məsələn; Patriarxal həyat tərzi yaşayan insanların düşüncələrinə 

əsasən kişi ailənin aparıcı qüvvəsi, əsas qazancın sahibi və son sözü söyləyən insandır. Atanın 

sözü, fikri sorğulanmır və itaət olunur. Bu dəyərlərə sahib olan insanlara görə qadın sadəcə ar-

vad və anadır. Qadının əsas vəzifəsi uşaqları dünyaya gətirmək, böyütmək və bütün ev işlərini 

öz üzərinə götürməkdən ibarətdir. Matriarxal ailələrdə isə əksinə qadın aparıcı qüvvədir.  

Qadınların fikri sorğulanmaz və hər kəs qadınlara itaət edər. Məsələn, bəzi ailələr erkən 

durmağı, işə getməyi və axşam ailə üzvləri ilə görüşmədən, danışmadan yatmağa üstünlük ve-

rirlər. Digər ailələrdə isə ortaq yeməklər yeyilir, bir-birlərinin problemlərinə diqqət ayrılır, 

müzakirə edilir və həlli üçün müəyyən çıxış yolu axtarılır.  

Ailə tipinə görə dəyər obyekti dəyişir. Məsələn; elə ailələr var ki, burada valideynlər bütün 

həyatını uşaqlara həsr edirlər. Belə ailələrin mənfi tərəfi valideynlərin özlərini “qurban” ver-

məsidir. Valideyn şəxsi azadlığından imtina edərək övladının xoşbəxt olmasına çalışır. Belə 

ailələrdə uşaqlarda əməyə düzgün münasibət, müsbət əxlaqi xüsusiyyətlər formalaşmır, uşaq 

dikbaş olur, heç kəsin fikri ilə razılaşmır və s.  

Sadaladıqlarımızdan belə bəlli olur ki, ailə üzvləri tərəfindən əhəmiyyət verilən və onların 

ümumi maraq sahəsi olan şeylər ailə dəyərləri hesab olunur. Ailə dəyərləri insanların həyat 

tərzini müəyyənləşdirir. Bu kimi fikirlər həmin ailələrin dəyərləridir. Bu dəyərlər isə ailənin 

sütununu təşkil edir. 

N.A. Berdyaev mənəvi dəyərlərin sosial həyatdan yüksək olduğunu və hər mədəniyyətin 

digər mədəniyyətdən fərqli olduğunu söyləyirdi. Mədəniyyətlər fərqli olduğu zaman insanla-

rın dəyər anlayışı da dəyişirdi. Məsələn; bu gün Qərb və Şərq cəmiyyətlərini müşahidə etsək 

ailə və əxlaqi dəyərlərin necə də təzadlı olduğunu görmüş oluruq. Bir müsəlman ailəsində va-

lideyn övladına çox dəyər verir və uşağın istənilən yaş mərhələsində bu dəyər davam edir. 

Valideyn öz maraqlarını övladın maraqlarına qurban verir. Çünki müsəlman-türk cəmiyyəti-

nin ən önəmli dəyəri başqasını xoşbəxt etməyə əsaslanır. Qərb cəmiyyətində isə bir yaşdan 

sonra övlad sərbəst buraxılır. Valideyn və övladın ayrı-ayrılıqda öz maraqları var və bu ma-

raqlar toqquşmur. Hər iki münasibətin həm müsbət, həm də mənfi cəhəti var. Şərqin bu dü-

şüncəsinin müsbət cəhəti uşağın kiçik yaşdan dəyərlər əhatəsində böyüdülməsidir.  

Nəticədə uşaqda sağlam ailə modeli formalaşır. Mənfi tərəfi isə uşağa müstəqillik verilmə-

diyi üçün o müstəqil düşünə bilmir, çətinlikləri tək başına həll edə bilmir və heç zaman vali-

deyndən asılı qalır. Qərb düşüncəsinin müsbət cəhəti isə uşağın kiçik yaşlardan müstəqil hə-

yata qədəm qoyması və müstəqil düşünməsinə imkan yaradılmasıdır. Ancaq mənfi tərəfi isə 

uşağın dəyərlərdən uzaqlaşdırılmasıdır. Hər hansısa çətinliklə qarşılaşan uşaq ailədən dəstək 

almır və onda insanlıq dəyərləri olan əməkdaşlıq, birgəlik, bir-birinə kömək etmək kimi xüsu-

siyyətlər formalaşmır. Ona görə də qərb sağlam ailə modeli yaratmaq istəyirsə, Şərq xalqları-

nın, türkdilli millətlərin, müsəlman cəmiyyətlərinin ənənələrini, milli-mənəvi dəyərlərini, əx-

laqi normalarını mənimsəməlidir.  

Sağlam ailə sağlam cəmiyyətin təməl daşıdır. Bu gün müasirləşmə dövründə insanların 
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üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Belə ki, cəmiyyətdə ailələr texnoloji inkişafın nailiyyət-

lərinin düzgün istifadə olunmaması ilə əlaqədar ailə dəyərlərini unudurlar. Ailə üzvləri bir-bi-

rindən uzaqlaşırlar. Nəticədə cəmiyyətdə sevgi, hörmət, güvən yerinə qısqanclıq, xəyanət ki-

mi mənfi davranışlar ortaya çıxır.  

İnsanlar müsbət xüsusiyyətləri itirdikcə, fərdlərin bir yerdə yaşamaları da mümkün olmur. 

Müasirləşmənin məhv etdiyi dəyər cəmiyyətin eroziyasına səbəb olur. Buna baxmayaraq son 

dövrlər ailələrdə öz köklərinə maraq ortaya çıxır və bu insanların ailə ağacına ekskursiya et-

məsinə səbəb olur. Belə ekskursiyaların nəticəsində uşaqlar adət-ənənələri daha yaxşı dərk 

edir. Uşaq və böyüklərin fəaliyyətinin düzgün təşkili uşaqların təhsil baxımından inkişafı 

üçün də önəmli faktordur. 

Ailə tədqiqatları ilə məşğul olan alimlər belə qənaətə gəliblər ki, gənclərin mənəvi inkişafı 

bioloji inkişafdan 8-10 il geri qalır. Bu o deməkdir ki, gənclər mənəvi cəhətdən ailə həyatına 

hazır olmadıqları halda, bioloji cəhətdən buna tam hazırdırlar. Bu hazırlığı ailədən başlamaq, 

universitetlərdə davam etdirmək, mənimsənilmiş bilikləri möhkəmlətmək müasir dövrün ak-

tual problemlərindən biridir.  

Bir millət olaraq ailə dəyərlərini əvvəlcə ailədə yaşatmalıyıq. Ailə dəyərlərinə söykənən 

mühitdə böyüyən uşaq ənənələrə sadiq qalır, keşmişini və milli dəyərləri unutmur. Məhz ailə 

təməli də ailə üzvlərini özündən çox sevərək və sevdiklərini özündən çox düşünərək qurulma-

lıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə mövcud olan qlobal problemlərdən biri düzgün ailə 

modelinin olmamasıdır. Məqalədə necə düzgün ailə modelini qurmaq və qorumaqdan bəhs 

olunur. Sosial-psixoloji problemlərin çoxaldığı bir dövrdə ailə dəyərləri və onları qorumaq ak-

tual problem sayılır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dəyər anlayışı, şəxsiyyətin inkişafında onun təsiri, 

həmçinin ailə dəyərlərinin formalaşmasında insan psixologiyasının rolundan bəhs olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəb müəllimləri, tələbələr 

və magistrlar istifadə edə bilər. 
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Роль семейных ценностей в формировании личности 

 

Резюме 
 

В статье рассматривается формирование личности, воспитание, семейные ценности 

и влияние этих ценностей на личность человека. В статье также сравниваются Восток, 

Запад и разные типы семейных ценностей. В содержании статьи содержатся представ-

ления о семейных ценностях, которые являются стержнем семьи. 

 

Z.Ch. Askarli 

 

The role of family values in the formation of personality 

 

Summary 
 

The article examines the formation of personality, upbringing, family values and the 

impact of these values on an individual. The article compares Eastern, Western and different 

family values. The content of the article contains ideas about family values, which are the 

core of the family. 
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İnsan onu əhatə edən mühiti nə soyuqqanlı, nə də laqeyd müşahidəçi kimi qavramır, o 

cansız maneken deyil. Qavranılan hadisələr xoş gəlib-gəlməməsi ilə əlaqədar rəğbət və ya nif-

rətə səbəb olur; ruh yüksəkliyi əmələ gəlir və ya iztirab hissi ilə nəticələnib onda müxtəlif tə-

əssüratlar yaradır. Təəssürat beynin real aləmi inikas formalarından biridir. İnsan zəngin, rən-

garəng təəssüratlara malikdir, mühit hadisələrinə və daxilindən gələn qıcıqlara biganə olma-

yıb, sevinə bilir və ya pərişan olur, şadlanır və ya qəzəblənir. İnsan öz təəssüratları ilə insan-

dır. Hazırda insanlar böyük təəssürat böhranı, gərginlik içərisindədir. İnformasiya çoxluğu si-

nir sisteminə təsir edərək həyat tərzini mürəkkəbləşdirir. Pandemiya şəraiti, təcridolunma və-

ziyyətində böhran prosesi sürətlənir. İndi bütün bəşəriyyət kimi cəmiyyətin mühüm tərkib his-

səsi sayılan  gənclər də böyük informasiya böhranı içərisindədir. Gənclik yaşı səviyyəsində sı-

nanılan tələbələr üzərində aparılan müşahidələr də bunu sübuta yetirir.  

Respublikamızda baş verən sosial-iqtisadi dəyişikliklər, cəmiyyətin bütün sahələrində sü-

rətli inkişaf, dövlətimizin həyata keçirdiyi yeni təhsil siyasəti, dünya təhsil sisteminə effektiv 

şəkildə inteqrasiya, müxtəlif islahatların həyata keçirilməsi və s. kimi tədbirlər bu sahə sub-

yektlərində bilik, bacarıq və vərdişlərlə yanaşı, praktik sahələrdə rəqabətə davamlı, ictimai hə-

yatın bir sıra sahələrində adekvat özününizamlamaya malik gənclərin formalaşdırılmasını əsas 

məqsəd kimi qarşıya qoyur. Təlim prosesində özününizamlamanın inkişaf etdirilməsi təlim si-

tuasiyalarında tələbənin özünü adekvat dərk etməsinə, şəxsiyyətlərarası münasibətlərə daha 

asan daxil olmasına, verilmiş materialın məqsədyönlü mənimsənilməsinə və tətbiqinə şərait 

yaradır. Eyni zamanda, çətin situasiyalarda hadisələri daha adekvat qiymətləndirməyə imkan 

verir. Bununla yanaşı, özününizamlama insanın müxtəlif situasiyalarda özünütəşkilinə yar-

dımçı olur və onun öz peşəsinin mütəxəssisi kimi formalaşmasına, şəxsiyyət kimi özünütəs-

diqinə imkan yaradır. Məhz özününizamlama sayəsində insan özünün inkişafının və şəxsiyyət 

kimi özünüdərkinin zəruri səviyyəsinə nail olur. 

Faktlar göstərir ki, təlim prosesində tələbənin mütəmadi fəallığı və adekvat özünüifadəet-

mə qabiliyyəti bilavasitə özününizamlamanın formalaşması zamanı gerçəkləşir. Tələbələrin 

özününizamlama imkanlarının aşağı olması onların stress situasiyalarına davamlılığını azal-

dır, təlim fəaliyyətinin optimal təşkilinə maneələr yaradır. Nəzərə almaq lazımdır ki, özünü-

nizamlama məsələlərini özündə ehtiva edən yeni təhsil siyasəti formalaşdırmadan, eləcə də in-

novativ təlim metodlarından istifadə etmədən təhsil subyektlərində özününizamlamanı inkişaf 
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etdirmək və gərəkli olan nəticələrə nail olmaq çətindir. Unutmaq olmaz ki, gənc nəsildə yük-

sək elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasının səmərəli yollarını müəyyənləşdirmək, onların 

özünüidarəsini, özünürefleksiyasını inkişaf etdirmək müasir təhsilin ən ümdə vəzifələrindən 

biridir. Bu gün ölkəmizdə tətbiq olunan “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Kon-

sepsiyası (milli kurikulumu)” sənədi təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəd olmaqla yanaşı, bu və ya digər səviyyədə təh-

sil subyektlərində özününizamlamanın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra problemlərin 

həllini nəzərdə tutur. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhz özününizamlamanın formalaşma səviy-

yəsi təhsil subyektlərinin özünügerçəkləşdirməsinin səviyyəsini müəyyən edir ki, bu da on-

ların gələcək perspektivlərinin formalaşmasında elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyətə malikdir.  

Müşahidələr göstərir ki, tələbələrdə özününizamlamanın formalaшmasы bir sıra amillərlə 

yanaşı, onların fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri, təlim materiallarına, dərs situasiyalarına və özü-

nə adekvat münasibətin səciyyəvi cəhətləri ilə də bağlıdır. İnformasiya ilə iş zamanı özünü-

nizamlamanın pozulması asılılıq problemləri kimi mühüm psixoloji sindromlar yaradır. İnter-

net asılılığı bunlardan ən mühümüdür. Müasir şəraitdə asılılıq problemi bir çox tədqiqatçıların 

diqqət mərkəzində olan problemlərdən biridir. Asılı davranış problemi insanlarda iş qabiliy-

yətinin itirilməsi, ətrafdakı insanlarla ünsiyyətin pozulması, bir sıra cinayət hadisələrinin törə-

dilməsi kimi neqativ hallara yol açdığı üçün cəmiyyətin çox mühüm sosial problemi olaraq 

qeydə alınmışdır. 

Asılı davranış şəxsiyyətin tələblərinin kimlər və ya nələrsə tərəfindən pozulması ilə bağlı-

dır. Psixoloji ədəbiyyatda araşdırdığımız məsələyə daha bir ad – addiktiv davranış  adı da ve-

rilir. Asılı davranış dedikdə ilk öncə kompyuterdən asılılıq yada düşür. Kompyuter bugünkü  

həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir. Kompyuterdən istifadə edən, proqramlarda iş-

ləməyi bacaran və onda müxtəlif oyunlar oynayan insanların sayı getdikcə artmaqdadır. 

Kompyuter vasitəsilə qurulan dünya virtual reallıq (VR) adlanır. Virtual sözünün mənası-

na diqqət yetirdikdə, bu gizli vəziyyətdə olan və reallıq şəklində özünü göstərə biləcək bir 

haldır. Məlum olduğu kimi bizim sinir sistemimiz həqiqi real situasiyanı kompyuter vasitəsilə 

yaranmış xəyali virtual aləmdən seçə biləcək quruluşa malik deyil. Bu zaman insan həyatın 

şüurlu dərk olunmuş hissəsini özünə xoş olan yeni reallıqla əvəz edir. O, əhval-ruhiyyəsini 

müsbət yöndə dəyişəcək bu kimi fikirlərin inkişaf etməsinə icazə verir. Əsaslı şəkildə tədqiq 

olunduqda biz bu asılılığı kompyuter oyunlarından asılılıq – “virtual addiksiya” və internet şə-

bəkələrindən asılılıq – “internet – asılılıq” kimi ayırmaq olar. 

İnternet-asılılıq termini ilk dəfə İ. Qoldberq tərəfində internetdən istifadədən uzaqlaşa bil-

məmək kimi təklif olunmuşdur. Son dövrlərdə “kompyuterdən patoloji istifadə etmə” termini 

də geniş yayılmışdır. Bu termin insanların iş həyatında internetdən informasiya almanın va-

cibliyi səbəbindən ondan aşırı dərəcədə istifadə etmə kimi də başa düşülə bilər. Lakin “inter-

net – asılılıq” isə informasıya almaq məqsədi ilə deyil, daxili zövq üçün kompyuterdən pato-

loji səviyyədə istifadə etmə kimi başa düşülür. Kompyuterdən və internet şəbəkələrindən isti-

fadə edən insanların (əsasən də uşaqların) sayı getdikcə artmaqdadır. Gün keçdikcə daha çox 

uşaq kompyuter oyunlarından psixoloji asılı vəziyyətə düşür. Virtual addiktlərdə addiktiv 

davranış zaman keçdikcə onlar üçün həyat tərzinə çevrilir və insan şüurun təsiri ilə real həyat-

dan daimi uzaqlaşma virtual aləmdə yaşama tələsinə düşür. 

Günümüzü internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. İnsanlar internet vasitəsilə əlaqələr 

qurur, akademik fəaliyyət zamanı müxtəlif araşdırmalar aparır, yeniliklərdən xəbərdar olurlar. 

İnternetin yaranmasında təməl məqsəd informasiyaya asan, ucuz, qısa zaman ərzində çatmaq 

və əlaqələri asanlaşdırmaq olmasına baxmayaraq, internetin təxmin ediləndən də sürətlə yayıl-
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ması, patoloji dərəcədə çox istifadə və internet asılılığına yol açmışdır. İnterneti daha əvvəllər 

yalnız şəxsi kompyuterimizdən istifadə edirdiksə, günümüzdə planşetlərdə, telefonlarda, saat-

larımızda, televizorda, avtomobildə və bir çox digər cihazlarda istifadə edə bilirik. Bunun nə-

ticəsi olaraq internet yer və ya zaman ayırd etmədən hər an hər yerdə əl çatandır. Üstəlik, za-

man keçdikcə də internet insan fəaliyyətinin daha geniş sahələrinə nüfuz etməyə başlayır. Bu-

nun nəticəsidir ki, artıq insanlarda elektron əşyalardan (televizor, telefon, kompyuter), o cüm-

lədən, internetdən asılılıq halı ortaya çıxır. DSM-in son buraxılışında qalıcı yas tutmaq, kofein 

istifadəsinin daxil olduğu ruhi pozuntular bölümündə artıq internet asılılığı da yer almışdır. 

Tədqiqatçılar internet-asılılığın müxtəlif kriteriyaların təsnifatını verirlər. Kimberli Yanq  

isə bunun dörd simptomunu göstərmişdir: 

1. Öz e-mailını daim yoxlamaq arzusu. 

2. İnternetə növbəti çıxışını gözləmək. 

3. İnternetdə insanın çox vaxt keçirməyinə görə ətrafdakı insanların şikayətləri. 

4. İnternetə insanın çox pul xərcləməsinə görə ətrafdakıların şikayətləri.              

Məqalənin aktuallığı. Bu gün ölkəmizdə tətbiq olunan “Azərbaycan Respublikasında 

ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli kurikulumu)” sənədi təhsilin məzmunu, təşkili və qiymət-

ləndirilməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəd olmaqla yanaşı, bu və ya 

digər səviyyədə təhsil subyektlərində özününizamlamanın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir 

sıra problemlərin həllini nəzərdə tutur. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhz özününizamlamanın 

formalaşma səviyyəsi təhsil subyektlərinin özünügerçəkləşdirməsinin səviyyəsini müəyyən 

edir. Bu da onların gələcək perspektivlərinin formalaşmasında elmi-nəzəri və praktik əhəmiy-

yətə malikdir. Bütün bunları nəzərə alıb “İnformasiya ilə iş prosesində tələbələrdə özününi-

zamlamanın psixoloji xüsusiyyətləri” mövzusunun məqalənin tədqiqat obyekti kimi seçilmə-

sini məqsədəuyğun hesab etmişik. Yuxarıda deyilənlər informasiya ilə iş zamanı özünənəza-

rətin, bu kontekstdə özününizamlamanın aktuallığını sübuta yetirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində informasiya ilə iş prosesində tələbələrdə özü-

nünizamlamanın psixoloji problemləri və onların həllinəzərdən keçirilir.    

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi 

əhəmiyyət kəsb edir. Nəticələr psixoloji xidmət zamanı tətbiq edilə bilər. Tələbələrdə özünə-

nizamlamanın formalaşması xüsusiyyətlərinin eksperimental olaraq araşdırılması onlarin elmi 

potensialının aşkarlanması istiqamətində yeni perspektivlər müəyyən edir. Bu problemi öy-

rənməklə tələbələrin təlim fəaliyyətində əvvəlcədən üzə çıxa biləcək neqativ halları aradan 

qaldırmaq olar. Tədqiqatın nəticələri ali məktəb müəllimləri üçün elmi-metodik tövsiyələrin 

hazırlanmasında və xüsusi kursların tədrisində istifadə oluna bilər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Zamanova G.N. Orta məktəb şagirdlərində internet asılılığı və psixoloji simptomlar ara-

sındakı əlaqənin incələnməsi: Magistr dissertasiyası. Bakı, Xəzər Universiteti, 2018. 

2. Eyvazova E.T. Psixologiyada  addiktiv davranış problemi: Magistr dissertasiyası. Bakı, 

Bakı Dövlət Universiteti, 2012. 

3. Vedat AKSOY. İnternet bağımlılığı ve sosyal kullanım düzeylerinin fen lisesi ögrenci-

lerinin demoqrafik özelliklerine göre degişimi ve akademik başarılarına etkisi. Akademik 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s. 365-383. 

4. Diğdem M. Siyez, Erol Esen Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-sosyal 

Değişkenlerin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2011, 4 (36), s.127-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 375 

138. 

5. Ramazan Konkan, Mehmet Zihni Sungur. “İnternet asılılığı və zehni davranışçı terapi-

yası”. “Anadolu” psixiyatriya jurnalı, 2010, 11, s. 262-268. 

6. Голованевская  В.И. Особенности «Я-концепции» как фактор формирования ад-

диктивного поведения// http://flogiston.ru/articles/netpsy/intaddiction, 2000. 

7. Əliyev M.S. Tələbələrdə özünənəzarətin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri: 

Psixol. ü. fəls. Dok. ... dis. avtoref. Bakı, 2013.  

                                                

          М.Ф. Гасанова 
 

Психологические особенности самодисциплины  

студентов в процессе работы с информацией 

 

Резюме 
 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей республике, стреми-

тельное развитие всех сфер жизни общества, новая образовательная политика, проводи-

мая нашим государством, требует эффективную интеграцию в мировую систему обра-

зованию, проведение различных реформ и т. д. Помимо знаний, навыков и навыков по 

учебным предметам, основная цель - формирование молодых людей, конкурентоспо-

собных в практических областях и обладающих адекватным самоконтролем в различ-

ных сферах общественной жизни. Развитие самодисциплины в процессе обучения поз-

воляет ученику адекватно понимать себя в учебных ситуациях, облегчает доступ к меж-

личностным отношениям, целенаправленному усвоению и применению материала, соз-

дает основу для более адекватной оценки событий в сложных ситуациях. 

 

M.F. Hasanova 

                                           

Psychological peculiarities of self-discipline of students in  

the process of work with information 
 

Summary 

         
Socio-economic changes taking place in our republic, rapid development of all spheres of 

life of society, a new educational policy, carried out by our state, requires effective integration 

of the system into the reform of the world. e. Thus, knowledge, skills and abilities in 

educational subjects, the main goal is the formation of young people, competitive in practical 

areas and possessing adequate self-control in various spheres of public life. The development 

of self-discipline in the process of training allows the student to adequately understand 

himself in educational situations, facilitates access to interpersonal relationships, purposeful 

acquisition and application of material, creates the basis for the study of the disease. 
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Azərbaycan həmişə müxtəlif xalqların və etnosların yaşadığı qədim bir diyar olmuşdur. 

Ölkəmizdə müxtəlif dövrlərdə məskunlaşan etnik azlıqlar bu mədəniyyətə inteqrasiya olmaqla 

yanaşı, öz mədəni dəyərlərini də qoruyub saxlamışdır. Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnik 

azlıqlarda  etnoslararası münasibətlər, demək olar ki, həmişə tolerant xarakter daşımışdır.  

Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış hər bir etnik qrup bu ərazilərdə uzunmüddətli tarixi 

formalaşma və təşəkkül yolu keçmişdir (3, s.70). Tarixi planda Azərbaycan haqqında məlu-

mat daşıyıcısı olan mənbələr  buradakı əhalinin müxtəlif xalqlardan ibarət, rəngarəng tərkibli 

olmasından xəbər verir. 

Müxtəlif etnik mənşəli çoxsaylı tayfalar, aralarında mövcud olan bütün fərqlərə baxmaya-

raq, tarixi birgəyaşantının müxtəlif mərhələlərində ümumi sosial-iqtisadi və siyasi proseslərin 

birgə iştirakçıları olmuşlar. Bu isə həmin ərazilərdə etnoslararası inteqrasiyanın əsası olmuş-

dur. İnteqrasiya proseslərinin güclənməsinə müəyyən amillər təkan vermişdir. Onlardan biri – 

Azərbaycan ərazisindəki bir çox etnosların arasında VII əsrdən başlayaraq geniş yayılmış İs-

lam dininə inamdır. Dini ideologiyanın hakim olduğu dövrdə və dövlət sərhədlərinin perma-

nent şəkildə dəyişdiyi bir zamanda, dini baxışlar birliyi prinsipi bir çox hallarda müəyyənedici 

olmuşdur (15, s. 147). Lakin Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik qrupların inteqrasiyası ami-

linin yalnız islam dininin olduğunu söyləmək olmaz. Çünki hələ eramızdan əvvəl burada milli 

təşəkküldə xüsusi yeri olan xristian albanlar da mühüm rol oynamışlar. 

Bu baxımdan ikinci bir amilə diqqət yetirmək zəruridir. Zaman-zaman bir çox təsərrüfat 

fəaliyyəti növlərində oxşarlıq mövcud olmuşdur. Eyni təbii-iqlim şəraitində yaşayan  müxtəlif 

etnoslar Azərbaycan ərazisində identik təsərrüfat növləri ilə məşğul olurdular, bu isə onların 

arasındakı təmas və qarşılıqlı əlaqələrin intensivliyini  müəyyən edirdi.  

Məlumdur ki, etnoslararası inteqrasiyanın inkişafına səbəb olan amillərdən biri də Azər-

baycan dili olmuşdur. Təsadüfən deyilmir ki, bu və ya digər bir xalqın ana dilinin ölməsi, sıra-

dan çıxması, yəni milli dilin tələf olması həmin xalqın, millətin tələf olması, bir xalq və millət 

kimi aradan çıxması kimi  qiymətləndirilir (1, s. 96). 

Qeyd olunmalıdır ki, tarixi hadisələrin dönəmi elə gətirmişdir ki, uzun tarixi prosesin ge-

dişatı boyunca məhz bu dil ölkənin müxtəlif etnik birlikləri arasında ünsiyyət vasitəsi olmuş-
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dur. Bunun öz obyektiv və subyektiv səbəbləri olmuşdur. Bu səbəblərə aşağıdakıları aid et-

mək olar: 

1. Ölkə əhalisi arasında bu dilin daşıyıcılarının say üstünlüyünə malik olması; 

2. Dilin asan mənimsənilə bilməsi; 

3. Müəyyən təsərrüfat fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq azərbaycanlıların bir hissəsinin  

vaxtaşarı köçlər zamanı müəyyən mənada informasiya daşıyıcısı rolunda çıxış etməsi (15, 

s.149). 

Artıq XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın fəthindən sonra Qafqazın ilk təsviri məlumatların-

da qeyd olunur ki, “Azərbaycan dili öyrənilmə üçün asandır və Qafqazda fransız dili Avropa-

da işlənildiyi kimi işlədilir”. Keçən əsrin əvvəllərindəki tədqiqatçılar isə qeyd edirdilər ki,  

Azərbaycan dili “öz asanlığı, anlaşıqlı olması, sadəliyi nəticəsində böyük bir ərazini əhatə 

edərək Şərqi Zaqafqaziyada və Dağıstanda ümumi ünsiyyət dili olmuşdur”. Beləliklə, hələ so-

vet dövrünə qədər Azərbaycan ənənəvi mədəniyyəti qeyd etdiyimiz amillər səbəbindən kom-

munikativ - əlamət müstəvisi kimi mövcud idi və Qafqazın böyük qisim ərazisindəki çoxsaylı 

etnoslararası əlaqələr bu müstəvidə həyata keçirilirdi (15, s.149). 

XIX əsrin birinci rübündə Azərbaycan torpaqlarının Rusiya imperiyası tərəfindən istilası  

etnik strukturların formalaşmasında yeni proseslərin başlanğıcını qoydu. Çar Rusiyasının 

müstəmləkə siyasətinin tutduğu istiqamətlərdən biri də istila edilmiş torpaqlara müəyyən qrup 

əhalinin köçürülməsi idi. Beləliklə, Azərbaycanda əsasən sektantlığa görə təqib edilərək, Ru-

siyanın bir sıra quberniyalarından köçürülən rus kəndliləri ilə məskunlaşdırılan yaşayış mən-

təqələri, eləcə də İran və Türkiyə ərazilərindən köçürülmüş ermənilərin yerləşdirildiyi yaşayış 

məntəqələri yaranmağa başladı. Köçürülmüş ermənilər sonradan Azərbaycan xalqının etnik 

monolitliyini parçalamağa və düşmənçilik siyasəti aparmağa başladılar ki, onun fəsadları ke-

çən əsrdə Azərbaycan torpaqlarının zaman-zaman işğalına gətirib çıxardı.    

Yeni yaşayış şəraiti, adət olunmayan mədəni-məişət mühiti bu qrupların əhalinin qalan 

hissəsindən ilkin təcrid olunmasını qabaqcadan müəyyən etmiş oldu. Eyni zamanda, təsərrüfat 

inteqrasiyası genişləndikcə köçürülüb gələnlərlə yerli əhali arasında sosial-mədəni qarşılıqlı 

əlaqələrin səviyyəsi yüksəlirdi. Buna səbəb yerli əhalinin yüksək dərəcədə etno-dini tolerant-

lığı idi, xüsusilə də etno-təmas zonalarında. Miqrantların onları əhatə edən yerli əhali ilə ya-

ranmağa başlayan ilk əlaqələrinin gedişatında qarşılıqlı yaxınlaşma prosesi üçün zəmin yaran-

mış olurdu. Bu proses getdikcə genişlənərək Azərbaycandakı etnik inkişafın əsas tendensiya-

larından biri olmuşdur (15, s.150). Təbii ki, tarixi planda Azərbaycanda etnik strukturun zən-

ginləşməsi mədəni təsirləri artırmağa başladı. Lakin Azərbaycanın çar Rusiyasının tərkibində 

olması bir çox etnosların bir-birinə dil və mədəniyyət baxımından inteqrasiyasını çətinləşdirir-

di. Bunun başlıca səbəbi çarizmin xalqların etnik birliyində özü üçün təhlükə görməsi idi.     

Sovetlər tərəfindən işğalından sonra Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olan Azərbaycan xalq-

ların sosial-etnik inkişafında bütün ölkə üçün səciyyəvi olan enib-qalxmaları yaşamışdır. Belə 

ki, həmin yüzilliyin 20-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanda çox sayda milli məktəblər fəa-

liyyət göstərməyə başlayır, müxtəlif dillərdə qəzet və jurnallar nəşr olunur, milli teatr kollek-

tivləri tərəfindən teatr tamaşalarına quruluş verilir və bu kimi tədbirlər həyata keçirilirdi. Bü-

tün bu fəaliyyət növlərinin koordinasiyasını  xüsusi dövlət strukturları həyata keçirirdi. Məhz 

bu illərdə milli yazısı olmayan  etnik qruplar üçün  əlifbalar yaradılırdı. (15, s.149). 

70-ci illərdə sovet ictimaiyyətçılərı yeni “sosial-mədəni birlik – sovet xalqı” haqqında nə-

zəriyyə işləyib hazırlamağa başlayaraq sübut etməyə çalışırdılar ki, xalqlar arasında sosial-iq-

tisadi və mədəni fərqlərin silinib aradan çıxması prosesi getməkdədir. Bundan başqa, Sovet 

dövlətinin bütün sosial–iqtisadi və mədəni siyasəti öz etnosu ilə identikliyindən uzaqlaşaraq,  
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titul etnosların (ittifaq respublikaların adında təmsil olunan) xeyrinə imtina etməni stimullaş-

dırırdı. Bu, müəyyən mənada xidməti vəzifələrdə  uğurla irəliləməkdə, nüfuzlu universitetlərə 

daxil olmaqda  bir təkanverici, yardımçı  amil idi. 

Azərbaycan etnosu nümayəndələrinin ixtiyarında, xüsusilə də XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində, hər hansı ciddi siyasi və iqtisadi təzyiq vasitələrinin olmaması, Azərbaycanda 

yüz illər ərzində davam edən inteqrasiya proseslərinin obyektiv, təbii-tarixi gedişatını şərtlən-

dirmişdir. Bu mənada öz etnik kökləri ilə genetik bağlı olan, lakin eyni zamanda özlərini va-

hid Azərbaycan etnosunun bir hissəsi kimi dərk edən bir çox insanların yaranması təəccüblü 

deyildir. Ölkə əhalisinin məhz bu layında şəxsi etnik mənsubiyyətin, əsasən, şüurlu dəyişməsi 

baş verirdi. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, bütün bunlar uzun tarixi zaman dövründə baş 

verdiyindən, bu və ya digər dövrün sosial–siyasi  konyunkturundan az asılı ıdi. Baxmayaraq 

ki, həm XIX əsrəqədərki dövrdə, Rusiya imperiyası şəraitində, həm də sovetlər dönəmində 

Azərbaycandakı etnik proseslərə təsir göstərən xüsusi özəlliklər var idi. 

Tarixi, sosial-demoqrafik və mədəni amillərdən asılı olaraq Azərbaycanın etnik azlıqlarını 

bir neçə qrupa ayırmaq olar. Bu halda toplumun sayı,  bu ərazilərdəki  mənşəyinin tarixi, məs-

kunlaşmanın xarakteri və müəyyən tarixi mədəni sistemlərə (dini inamı, mənəvi mədəniyyəti, 

sosial normalar sistemi və s.) mənsubolma qruplaşdırmanın əsas meyarları kimi çıxış edir. 

Göstərilmiş təsnifat son dərəcə şərtidir və müəyyən mozaik fon rolunu oynayır. Həmin fon  

etnik azlıqlarla əlaqədar olan çoxcəhətli problemi daha aydın dərk etməyə və həmin prob-

lemlərin incəliklərinə varmağa imkan verir. 

Belə qruplardan biri öz milli dövlət qurumları olan çoxsaylı etnosların (başlıca olaraq rus-

lar və ermənilər) nümayəndələrini birləşdirir. Bu qrup əhalinin əsas hissəsi Azərbaycan ərazi-

sində 150 il əvvəl meydana gəlmişdir. Onlar inkişaf etmiş sosial struktura malikdirlər. Onların 

arasında həm kənd, həm də şəhər sakinləri vardır. Bundan başqa, bu etnik icmalar öz tarixi-

mədəni sistemlərinə görə yerli əhalidən kardinal şəkildə seçilirlər.  

Azərbaycanda əhalinin milli tərkibində həm sayca, həm də xüsusi çəkisinə görə ikinci yeri 

ruslar tutur. XIX əsrdə Azərbaycana köçürülən rus əhalini iki qrupa bölmək olar. Həmin əsrin 

70-80-ci illərindən sonra burada məskunlaşan rusların bir qismi müflisləşmiş və yerlərdə tor-

paqdan məhrum olmuş kəndlilər, digər qrupu isə xristian dininin müxtəlif cərəyanlarına məx-

sus olan təriqətçilər idi. Rus raskolçularının Rusiyanın daxili quberniyalarından Zaqafqaziya-

ya köçürülməsi haqqında ilk fərman 1832-ci ildə verilmişdir. Bundan sonra XIX əsrin 30-50-

ci illərində Azərbaycan ərazisində Tambov, Saratov, Voronej və bəzi digər quberniyalardan  

köçürülmüş ruslar məskən salmışdır. Bu fərmanlar vasitəsilə çar hökuməti, bir tərəfdən, itaət 

etməyən sektantlardan can qurtarmağa, digər tərəfdən isə yeni işğal edilmiş torpaqlarda kolo-

niyalar yaratmaqla Türkiyə və İranla sərhəd ərazilərdə bufer zonası yaratmağa çalışırdı.   

Rusların Azərbaycana köçürülməsinin növbəti dalğaları XIX əsrin sonu və XX əsrin əv-

vəllərinə təsadüf edir. Bu sənayenin, xüsusilə də neft sənayesinin inkişafı və şəhərlərin böyü-

məsi ilə əlaqədardır. Tarixən gəlmə ruslar və yerli azərbaycanlılar arasında kifayət dərəcədə 

tolerant münasibətlər formalaşırdı. XX əsrin 20-30-cu illərində rusların respublikaya miqra-

siyası güclü olmuşdur (1, s.6). Onlar təsərrüfatın müxtəlif sahələrinə aid mütəxəssislərdən, 

alimlərdən, fəhlələrdən ibarət idi. 1989-cu ildən sonra rusların kütləvi emiqrasiyası baş ver-

miş, 1999-cu ilə qədər respublikada onların sayı 250 min nəfər azalmışdır. 

Rusların Azərbaycan ərazisində məskunlaşdıqları 200 ildən artıq olan dövrdə  azərbaycan-

lılar və ruslar arasında praktik olaraq  bir dənə də olsun ciddi münaqişə  qeydə alınmamışdır. 

Əksinə, bu xalqların nümayəndələrinin sıx, mehriban yanaşı yaşamalarına çoxsaylı nümunələr 

mövcuddur. Belə ki, Azərbaycanın bir sıra rayonlarına 1954-cü ildə etnoqrafik ekspedisiyalar-
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da iştirak etmiş A.T. Trofimovanın məlumatlarına görə, Azərbaycan və rus əhalisi olan qa-

rışıq kəndlərdə hər iki xalqın ənənəvi bayramları birgə qeyd olunurdu. Trofimova yazırdı ki, 

belə bayramlar vaxtı həm rus, həm də azərbaycanlı uşaqlar ev-ev gəzib “dadlı piroqlar” yığır-

dılar. A.Klimovun 1937-ci ildə Astraxan–Bazar (indiki Cəlilabad) rayonunun Prişib və Privol-

noye kəndlərində topladığı məlumatlara görə isə, “yerli ruslar Azərbaycan dilində sərbəst da-

nışır və bəzən bu dili öz aralarında işlədirlər”. Belə yanaşı yaşama nəticəsində etno–dil səviy-

yəsində qarşılıqlı mübadilə baş vermiş və nəticədə  Azərbaycan dilində rus sözləri, rus dilində 

isə Azərbaycan mənşəli sözlər yer almışdır. 

1990-cı ildən sonra Azərbaycanda  baş verən sosial-iqtisadi hadisələr də rusların ölkədən 

axınının əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsini şərtləndirmişdi. Bu zamandan başlayaraq rusların  

miqrasiya mütəhərrikliyinə təsir edən siyasi amillər güclənməyə başlamışdı. Bu, ilk növbədə, 

Dağlıq Qarabağ ətrafındakı münaqişə və bu münaqişə səbəbindən ölkədə yaranmış ölkədaxili 

siyasi qeyri-stabillik, rus dilinin tətbiqi çevrəsinin kəskin azalması və buna adekvat olaraq  

əhalinin bu qrupu üçün psixoloji diskomfortun güclənməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Müstəqil-

liyin ilk illərində Azərbaycanın rus icması ölkənin sosial-mədəni və siyasi həyatından  müəy-

yən mənada uzaqlaşmış, təcrid olunmuşdu. Görünür ki, bu, rusların həmin dövrün siyası mü-

barizəsinin məqsədlərindən müəyyən mənada uzaq olub kənarlaşmaları ilə şərtlənirdi. Hər 

halda, qızışmağa başlayan Qarabağ münaqişəsi, güclənən müstəqillik tələbləri Azərbaycanın 

rus əhalisinin həyati maraqlarının sırasına daxil deyildi. Məhz bu səbəbdən də rus icmasının 

nümayəndələrinin ölkənin siyasi həyatında iştirakı epizodik xarakter daşımışdır. Bununla 

belə, qeyd etmək lazımdır ki, ictimai-siyasi təşkilatların və partiyaların şüarları daha çox milli 

– azadlıq xarakteri daşıyırdı, nəinki demokratik. 

“Rus amili”nin Azərbaycanın siyası həyatında əhəmiyyəti, ölkənin iqtisadi və sosial hə-

yatında bu xalqın əhəmiyyətli rolu ilə də müəyyən edilirdi. Əhlinin bu qrupunun sosial struk-

turu onunla müəyyən edilirdi ki, rusların əksər hissəsi şəhər sakini idi. Onlar başlıca olaraq ix-

tisaslı fəhlələr və mühəndis–texniki işçilər idi. Rusların bir hissəsi həmçinin dövlət, elm, ma-

arif müəssisələrində məşğul idi. Onların böyük qismini ali təhsilli insanlar təşkil edirdi. Sə-

naye istehsalının daim ixtisar olunması, bir çox fabrik və zavodlarda işlərin dayandırılması, 

elm, təhsil sahələrinə cüzi dövlət ayırmaları və 90-cı illər üçün səciyyəvi olan digər bu kimi 

hallar bir çox illər ərzində toplanmış intellektual potensialın əriyib itməsi ilə əlaqədar olan so-

sial tənəzzülü şərtləndirirdi. Həmin potensialın müəyyən bölümünü təşkil edən Azərbaycan 

rusları üçün isə bu proses ölkədən kənara miqrasiya ilə ifadə olunan passiv sosial protestin  

səviyyə artımını müəyyən edirdi. Məhz bu səbəbdən də rusların keçmiş sovet respublikaların-

dan miqrasıyasına V.İ. Kozlovun verdiyi izah tamamilə düzgün olmayan hesab edilməlidir. 

Onun fikrinə görə, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya respublikalarında rusların sayının azal-

ması “titullu xalqlar müvafiq respublikalarda “ev sahibidirlər” və müxtəlif imtiyazlara malik-

dirlər kimi direktivlər qarşıya qoyan yerli millətçiliyin güclənməsi” ilə şərtlənmişdi. Azərbay-

canda yaşayan ruslar arasında uyğunlaşma dəyişikliyinin maraqlı modelinə rast gəlirik. Antro-

poloji tipinə görə həmcins, sayına görə isə əhəmiyyətli, mənşəcə mərkəzi qaratorpaq rayon-

lardan olan qruplar (indiki Tambov, Saratov, Voronej vilayətləri ilə sərhəd rayonlar) Zaqafqa-

ziyaya XIX əsrin 30-40-cı illərində köçmüşlər. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, rus kəndlərinin 

böyük əksəriyyətinin əsası sektantlar tərəfindən qoyulmuşdur və nikah baxımından qapalı cə-

miyyətlərdir. Bu kəndlər Azərbaycanın müxtəlif coğrafi zonalarında – Cəlilabad rayonunda 

(Novoqolovka, Privolye, Prişib), subtropik iqlimli çöllərdə; İsmayıllı rayonunda (İvanovka); 

Şamaxının (Astraxanovka, Kirovka, Çuxuryurd, Hilmilli) və Oğuzun (Böyük Söyüdlü) müla-

yim iqlimli dağətəyi rayonlarında; Gədəbəyin havası daha soyuq olan dağlıq zonalarında (No-
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voivanovka, Novosaratovka, Slavyanka) yerləşmişlər. Rusların bu ərazilərdə 150 ildən çox 

(təqribən altı nəsil) yaşadığını nəzərə alsaq, bu nəinki uyğunlaşma sindromunun təzahürlərini, 

həmçinin populyasiyanın qenofondunda morfoloji və funksional xarakteristikaların həmin şə-

raitdə daha sərfəli möhkəmlənmə mexanizmini təhlil etməyə imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə Azərbaycan dünya dövlətləri içərisində özünün to-

lerantlığına və milli-etnik tərkibinə görə öncül yerlərdən birini tutur. Təsadüfi deyil ki, dünya 

dövlətləri respublikamızda mövcud olan multikulturalizmi dünyaya nümunə kimi təqdim edir-

lər. Belə bir şəraitdə milli-etnik qrupların uğurlu sosial-psixoloji adaptasiyasının mexanizmlə-

rinin tədqiqi bir tərəfdən dini, mədəni və milli tolerantlığın artırılmasına, digər tərəfdən isə so-

sial adaptasiya ilə bağlı yeni elmi faktların ortaya çıxarılmasına zəmin yaradır. Məqalənin də 

aktuallığı məhz onun bu mövzuya həsr olunmasından irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tarixən Azərbaycanda 

yaşayan müxtəlif etnik qrupların etnososial strukturu haqqında ətraflı məlumat verilməklə ya-

naşı, etnik birlikləri arasında ünsiyyət vasitəsinin obyektiv və subyektiv səbəbləri sadalanır, 

XIX əsrin əvvəllərindən etibarın Azərbaycanda etnik strukturların formalaşmasına təsir göstə-

rən proseslərdən danışılır. Həmçinin ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycanda başla-

yan siyasi, iqtisadi və sosial proseslər əsasında, eləcə də bu proseslərə bilavasitə təsir göstərən 

hadisələr zəminində ölkəmizdəki mövcud etnik qrupların etnososial strukturundan söhbət 

açılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ənənələrinin təbliğində kitabxanaların 

rolu. Metodik vəsait. Bakı, 2012.  

2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2003. 

3. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, “Qapp” Poliqraf korporasiyası, 

2003. 

4. Bayramov Ə.S. Etnik psixologiya. Bakı, Renessans, 2001. 

5. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları. Bakı, 11 noyabr 2012. 

6. Лебедева Н.М. Татарко А.Н. Методы этнической и кросскультурной психологии. 

М.: НИУ   ВШЭ, 2011. 

7. Мамедли А.Э. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: основ-

ные тенденции и перспективы. Баку: Университет Хазар, 2008. 

8. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология:Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2009. 

9. Berry J.W. Immigration, Acculturation and Adaptation. Ontario. 1996. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 381 

Н.Ш. Курбанова 

 

Этносоциальный состав этнических групп,  

проживающих в Азербайджане 

 

Резюме 

 
На протяжении веков Азербайджан заселяли многочисленные этнические группы, 

которые живут и сегодня. Важно изучить направления социально-психологической 

адаптации этнических групп, проживающих в Азербайджане в новом социальном и 

политическом контексте. 

Сегодня развитие Азербайджана является одним из главных мест его терпимости и 

этнической принадлежности. Не случайно в нашей стране было проведено несколько 

форумов, посвященных многонациональности, и представлены миру как модель муль-

тикультурализма мировых государств в Азербайджанской Республике. В этом случае 

изучение механизмов успешной социально-психологической адаптации национально-

этнических групп привело к росту религиозной, культурной и национальной толерант-

ности, с одной стороны, и появлению новых научных фактов о социальной адаптации - 

с другой. 

 

N.Sh. Gurbanova 

 

Ethnosocial structure of ethnic groups living in Azerbaijan 

 

Summary 
 

Throughout the centuries, numerous ethnic groups have been settled in Azerbaijan and 

live today. It is important to study the directions of the socio-psychological adaptation of 

ethnic and ethnic groups living in Azerbaijan in the new social and political context and to 

address the problems that are present in the adaptation process. 

Today, developing Azerbaijan is one of the foremost places for its tolerance and ethnicity. 

It is no coincidence that several Forums dedicated to multinationalism have been held in our 

country and presented to the world as a model of multiculturalism of the world states in the 

Azerbaijan Republic. they do. In such a case, the study of the mechanisms of successful 

socio-psychological adaptation of national-ethnic groups has led to a rise in religious, cultural 

and national tolerance on the one hand, and the emergence of new scientific facts about social 

adaptation on the other.  
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Azərbaycanda ilk əhali sayının və etnik müxtəlifliyin zəngin olması, torpaqlarının yeraltı 

və yerüstü sərvətlərlə daim dolub-daşması ayrı-ayrı dövrlərdə bu ərazilərdə bir çox dinlərin və 

müxtəlif etnik qrupların yaşamasına səbəb olmuşdur. Bütpərəstlik, zərdüştilik, yəhudilik, xris-

tianlıq, islam və bir çox başqa dini inanclar ölkədə yayılması, həmçinin uzun müddətli tole-

rant şəkildə yaşamaq, mehriban qonşuluq prinsipləri ilə bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərmə, di-

ni həyatın və yaşamın müxtəlifliyinə dəlalət etmişdir.  

Azərbaycan dövlətinin siyasətində din amili özünəməxsus yer tutur. Belə ki, Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev dini irsin qorunub saxlanmasına və inkişafına xüsusi həssaslıqla ya-

naşır. Prezidentimizin müvafiq sərəncamları ilə Azərbaycanda 2016-cı ilin “Multikultura-

lizm” ili, 2017-ci ilin isə “İslam Həmrəyliyi” ili elan edilməsi bunun əyani sübutudur [1]. 

Həmçinin 10-11 dekabr, 2002-ci il tarixində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquq-

ları Bürosu tərəfindən Azərbaycan Hökumətinin dəstəyi ilə Bakıda “Demokratik cəmiyyətdə 

din və əqidənin rolu: terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizə yollarının araşdırılması” möv-

zusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. Konfransda ATƏT-ə üzv olan 55 dövlət, elə-

cə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişdir. 2006-cı il 28 fevral-5 mart tarix-

lərində Azərbaycanda səfərdə olmuş BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının din və əqidə 

azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Asma Cahangir cəmiyyətimizdə mövcud olan dözümlülük sə-

viyyəsinin xoş təəssürat yaratdığını qeyd etmişdir. 1999-cu ildən etibarən, Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda tolerantlıq günü (16 noyabr) xüsusilə qeyd 

edilir. 

Azərbaycan ərazisində ilk insan məskənlərinin qədim zamanlara gedib çıxmasını ölkə əra-

zisində tapılmış bir sıra arxeoloji qazıntılar sübut edir. Bir çox şərq xalqları kimi qədim azər-

baycanlılar arasında da kainatın dörd əsas ünsürdən - od, hava, su və torpaqdan ibarət olduğu 

barədə təsəvvürlər geniş yayılmışdır. Strabonun yazılı kitabələrində Qafqaz albanlarının gü-

nəş, ay və səmaya sitayiş etdikləri barədə məlumat verilib. Çoxallahlılıq ilk insanların məbəd 

olaraq tapındıqları bir çox cisimlərdə öz əksini tapmışdır. İnsanlar real məbud axtarışı zamanı 

“niyə burdayam?” sualına cavab axtarır, bunun üçün araşdırma edir və qarşılaşdığı sübutlar və 

dəlillər əsasında özünün məntiqi və düşüncəsi ilə dini tapır. Bu din anlayışı yaşam şərtləri və 

coğrafi mövqe olaraq insana təsir edir və yekunda öz sualına özü cavab tapır (7). 

İnsan dini dərk etmək baxımından bir çox mərhələlərdən keçmişdir. Birinci mərhələ, ins-

tinktlərlə yaşayan insanlardır ki, bu tip insanlar fərqli bir mövqe tutarlar. Bu mərhələdə insan 

yalnız yemək, sığınacaq və digər ilkin ehtiyaclarının təmin edilməsini istəyir. Zəka ən aşağı 

səviyyədədir, ona görə də məhdud anlayışımızı genişləndirməyi mümkünsüz hala gətirir, hətta 

inkişafın mümkünlüyünün belə fərqinə varmır. Bu səviyyədə insan ətraf mühitə diqqət yetir-
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mir və hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımır. Növbəti mərhələdə, insan nəfsinin və istəkləri-

nin fərqindədir, o cümlədən başqalarının ləyaqət hüquqlarına bir az hörmətlə yanaşır. İnsan 

həyatında müəyyən bir məsumluq və özü öz həyatına təsir edə biləcək dəyişikliklər edə bilir. 

O zaman həyatı bir məktəb binası kimi düşünə bilərik, ən aşağı sinifdə ən çox tələbə təhsil 

alır. Bu fərziyyəni əsas götürsək, öyrənmə prosesi davam etdikdə, problemlər getdikcə mü-

rəkkəbləşdiyindən  öyrənənlərin sayı azalır.  

Atəşpərəstlik də bu təsəvvürlərlə bağlı inanclar zəmnində meydana çıxmışdır. Azərbaycan 

ərazisində məskunlaşan əhalinin böyük bir qismi odu müqəddəsləşdirmiş, ona sitayiş etmişdir. 

Qədim inanclara əsasən od müqəddəs hesab olunur və oda sitayiş etmək insanların günahla-

rını yuyurdu (6). 

Zərdüşti əqidələri e.ə. III əsrdən etibarən ehkam səciyyəsi daşımağa başlamışdır. Azərbay-

can ərazisində Dərbəndə qədər zərdüştilik sasanilərin hərbi-siyasi uğurları ilə bağlı olaraq ya-

yılmağa başlamışdır. Zərdüştilik dini də insanlara etiqad azadlığı, inanclarla bağlı seçim sər-

bəstliyi verir və bununla bağlı hər cür zorakılığı rədd edirdi. “Avesta”da bu haqda deyilir: “Ey 

Məzda, dünyanın başlanğıcında bizim üçün din yaratdın. Ruha bədən qəlibini verdin, ona 

özünə xas olan ağıl xüsusiyyətini bağışladın, davranış öyrətdin ki, hər kəs sərbəstliklə öz dini-

ni seçib qəbul etsin” (Yəsna, 31-ci Hat, “Əhnəvəydqat”, 11) Zərdüştilik və onun dini kitabı 

olan “Avesta”da müxtəlif etnik mənsubiyyətə malik, mədəni özünəməxsusluğa və inanclara 

sahib insanların qarşılıqlı əlaqələri əsasında formalaşan sosial həmrəyliyə çağırışlar edilir: 

“Ey Məzda Əhura, ona azadlıq yolunu açdın ki, kəndliyə, ya kəndli olmayana tərəf meyl et-

sin” (Yəsna, 31-ci Hat, “Əhnəvəydqat”, 9.  Atəşpərəstlərin məbədi Atəşgah adlanır (6). 

Bütpərəstlik çoxallahlılıqla bağlı inancların məcmusu kimi ibtidai dinlərin zəminində ya-

ranmışdır. Azərbaycan əhalisinin bütpərəstlik təsəvvürlərinin kökləri çox qədim dövrlərə ge-

dib çıxır. Etnoqrafik və arxeoloji araşdırmalar ölkə ərazisində bütpərəstliyin mənzərəsini ya-

ratmağa imkan verir. Ən qədim yazılı mənbələrdən sayılan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında 

da bu haqda məlumat verilmişdir. Qədim Azərbaycan ərazisində ölmüş əcdadların ruhlarına, 

qayalara və ağaclara (qayın, palıd və s.), müxtəlif təbiət hadisələrinə və səma cisimlərinə pə-

rəstiş güclü olmuşdur. “Tanrı xan” adı ilə tanınan palıd ağacına da pərəstiş edilmişdir. Büt-

pərəstlik dininin əsas qayələrindən biri də insana kamilliyi görməyə yol göstərməkdir ki, bu 

da insanlarla münasibətdə və insanın özünə düşüncə tərzini dəyişməyə imkan verir. Azərbay-

canda baş vermiş bir çox üsyanlar və hərəkatlar (xürrəmilik, məzdəkilər, hürufizm) xalqın hə-

yatına təsir etmiş və insanları daha azad olmağa sövq etmişdir. 

Azərbaycan xalqının qucaq açdığı dinlərdən biri də iudaizmdir. Azərbaycanda məskunlaş-

masının tarixi 2600 il öncəyə gedib çıxan yəhudilərin bu böyük tarixi dövr ərzində azərbay-

canlılar tərəfindən və ya digər etnik qrup və inanc sahibləri arasında nə vaxtsa dini ayrı-seç-

kiliyə məruz qalmalarına dair heç bir dəlil yoxdur. Yəhudilər Azərbaycana gəlməmişdən bu 

ərazilərdə müxtəlif dinlər və inanclar olub, lakin onların heç biri kənardan gəlməyib, burada 

formalaşıb. Azərbaycana kənardan gəlmiş ilk din olan yəhudilik həm də bu ərazilərdə yayılan 

ilk səmavi dindir. Azərbaycanda ən qədim yəhudi icması sayılan dağ yəhudiləri e.ə. VI əsrdə 

Yerusəlimdə “birinci xram” adlanan məbədin sökülməsi nəticəsində vətənlərini tərk etmiş qə-

dim yəhudi qəbilələrinin nəslindəndir (4). 

Azərbaycanda üç yəhudi icması - dağ, əşkinazi və gürcü yəhudiləri icmaları mövcuddur. 

Bütövlükdə, ölkədə yəhudilərin sayı təxminən 16.000-dir. Bunlardan 11.000-i dağ yəhudiləri-

dir ki, onların da təxminən 6.000-i Bakıda, 4.000-i Qubada, 1000 nəfəri isə digər şəhərlərdə 

yaşayır. Dağ yəhudiləri hazırda ölkədəki bütün yəhudi diasporu içərisində çoxluq təşkil edir. 

Əşkinazi yəhudilər 4,3 min nəfərdir. Onların əksəriyyəti Bakıda və Sumqayıtda yaşayır. Gür-
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cü yəhudiləri təxminən 700 nəfərdir. Onların ölkəmizə gəlişi əsasən XIX əsrin sonuna, sənaye 

inqilabı dövrünə təsadüf edir (7). 

Xristianlığın Azərbaycanda yayılması hələ dinin yeni yaranıb inkişaf etməsi ilə başlamış-

dır. İsa məsihin möcüzələr göstərərək insanlara Allah vasitəsi ilə şəfaə verməsi bizim ölkə-

mizdə də bu dinə inam yaratmış və inkişafı üçün şərait yaratmışdır. Xristianlığın ölkə ərazi-

sində yayılması da yəhudilərin Azərbaycana kütləvi köçü ilə əlaqədardır. Eramızın 70-ci illə-

rində Qüdsdən Qafqaza yəhudilərin böyük köçü bu dini ölkəmizə gətirən amillərdəndir. Aka-

demik Z. Bünyadov göstərir ki, Urnayr, II Vaçe və III Vaçaqan ölkədə xristianlığı yaymaq 

üçün mübarizə aparmışlar. IV-V əsrlərdə ruhanilik və kilsə iyerarxiyası təşəkkül tapır. Katoli-

kosun göstərişi ilə feodallar öz ərazilərində kilsə üçün xüsusi yerlər ayırırlar. Bölgədə kilsələr 

tikilir, dini kitablar siryani, arami və yunan dillərindən Alban dilinə tərcümə edilirdi [3]. 

İslam dininin Azərbaycanda yayılması ərəb fəthləri ilə bağlıdır. Ərəblərin Azərbaycana 

gəlişi ilə (639-cu il) Ərdəbildən Dərbəndə qədər irəliləmələri bu ərazilərdə dini inancın dəyiş-

məsinə təkan vermişdir. Fəth olunmuş ərazilərdə İslam dini könüllülük və ya cizyə vergisi he-

sabına yayılırdı. 661-ci ilədək bu prosesin başa çatması ərəb mənbələrində qeyd olunmuşdur. 

Azərbaycanda islamlaşma prosesini bir neçə mərhələyə bölmək olar. İlkin mərhələdə digər 

inanc sahiblərinin bu dini qəbul etməməsi savaşlara səbəb olurdusa, İslam dininin ədaləti bər-

qərar etməsi və dini qəbul edənlərə güzəştlərin tətbiq olunması onun yayılması və inkişaf et-

məsini sürətləndirmişdir. İslam inancın güclə qəbul etdirilməsinin əleyhinədir. Quranda bu iş 

Allahın iradəsinə bağlanır. “Əgər Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirər-

di. İnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur edəcəksən?! (Bu sənin işin deyil. Sənin işin ancaq 

İslamı təbliğ etməkdir”) (Yunus, 99) (6). 

Beləliklə, Azərbaycanda bir çox dinlərin yaranıb inkişaf etməsi etnik tərkibdə dəyişikliklə-

rə və Azərbaycanın tolerant ölkə kimi dünyaya nümunə olmasına gətirib çıxarsa da, xalq ola-

raq daim birliyimizi qoruyub saxlamağa nail olmuşuq. Hal-hazırda da Azərbaycanda bir çox 

din mənsubları və etnik azlıqlar yaşayır. 2009-cu ilin statistikasına əsasən, Azərbaycanda 793 

dini qurum qeydiyyatdan keçmişdir ki, onlardan konfessional baxımdan 765-i İslam, 28-i isə 

qeyri-islam (xristian-17; yəhudi-8; krişna-1; bəhai-2) təmayüllüdür (5). Bu Azərbaycan Res-

publikasının qanunvericiliyində də öz əksini tapmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə əsasən, hər bir şəxs vicdan azadlığı hüququna malikdir. 

Konstitusiyanın 18-ci maddəsinin 1-3 bəndlərində isə göstərilir ki,” Azərbaycan Respublika-

sında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir. İnsan ləyaqətini 

alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini cərəyanların) yayılması və 

təbliği qadağandır”. “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər 

bir şəxsin dinə münasibətini müəyyənləşdirmək və ifadə etmək hüququna və həmin hüququ 

həyata keçirməyə təminat yaradır (2). 

Məqalənin aktuallığı. Respublikamızda ilk əhali sayının və etnik müxtəlifliyin rənga-

rəngliyi, torpaqların yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zənginliyi ayrı-ayrı dövrlərdə bu ərazilərdə 

bir çox dinlərin və etnik qrupların yaşamasına gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif dinlər və bir çox  

dini inancların ölkədə yayılması, insanların tolerant şəkildə yaşamsına, mehriban qonşuluq  

prinsipləri ilə bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərməsinə, dini həyatın və yaşamın müxtəlifliyinə 

səbəb olmuşdur. Bütün bunlar sosial münasibətlərin formalaşmasında dini inancların rolunu 

bir daha sübut edir. Məqalə də bu kimi vacib məsələyə həsr edildiyindən onu aktual hesab et-

mək olar.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dinin insanlara necə təsir etdiyi, dinlərin Azərbaycan-

da necə yayılması və yaşam mühiti ilə əlaqəsindən bəhs edilmişdir. Həmçinin dinin sosial mü-
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nasibətlərdə kəsb etdiyi önəmi vurğulanmışdır. Belə bir nəticə hasil olur ki, din insanların ya-

şamını dəyişməmiş, sadəcə olaraq onlara yol göstərmişdir. Dini düzgün anlamış insan dini də-

yərləri sosial münasibətlərlə əlaqələndirir və nəticə olaraq vəhdət təşkil edən həyatından 

məmnun qalaraq cəmiyyətə asanlıqla adaptasiya olur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru. Beynəlxalq konf-

rans: Bakı, 2. 6-7 noyabr 2009. 

2. Hüseynov S.Y. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik. Bakı: 

Təknur, 2012.  

3. Əlizadəv A.A. Xristianlıq: tarix və fəlsəfə - ilk çağlar. Bakı, 2007. 

4. B.A. Baranovskiy, Y.N. İvanov. Pелигии мира, 2011. 

5. Иудаизм. Минск,  Kнижний домь, 2006.  

6. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi internet 

saytı, www.scwra.gov.az 

7. https://azerbaijan.az/related-information/213 

8. https://azerbaijan.az/related-information/212 
 

Дж.Ш. Мамедов 
 

Роль религиозных верований в формировании  

общественных отношений 
 

Резюме 
 

В этой статье обсуждается, как религия влияет на людей, как религия распространя-

ется в Азербайджане и как она влияет на окружающую среду. Она также объясняет 

важность религии в социальных отношениях. Из того, что я сказал, можно сделать вы-

вод, что религия руководила людьми, не меняя их жизни. Человек, который понимает 

религию, правильно связывает религиозные ценности с социальными отношениями и, в 

результате, легко адаптируется к обществу, наслаждаясь единой жизнью.  
 

Dj.Sh. Mammadov 
 

The role of religious beliefs in the formation of social relations 
 

Summary 
 

This article discusses how religion affects people and how it spread in Azerbaijan and how 

they relate to the social environment. The importance of religion in social relations was also 

emphasized. From what I have said above, it can be concluded that religion has not changed 

people's lives, it has simply guided them. A person who understands religion in a right way, 

can associates religious values with social relations and, as a result, easily adapts to society 

with enjoying unity of life.  

Redaksiyaya daxil olub: 04.02.2021 

http://www.scwra.gov.az/
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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. Məqalə-

nin 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.  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 387 

M Ü N D Ə R İ C A T 

 

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 

 
Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzasoy. Ağarəhim yaradıcılığında milli ənənə və xarakter 

Национальные традиции и характер в творчестве Агарахим 

National traditions and character in the work of Agarahim ……………………………….3 

 

Gülşən İsa qızı Mehdiyeva. Terminoloji araşdırmalar haqqında 

По истории терминологических исследований  

On the hıstory of termınologıcal research  .........................................................................11 

 

Nazri N. Rzayeva. Global language and its role in the construction of multilingual society 

Qlobal dil və onun çoxdilli cəmiyyət quruculuğundakı rolu 

Глобальный язык и его роль в построении многоязычного общества .......................18 

 

Səyanə Mövsüm qızı Bağırova. Linqvistik interferensiyanın növləri 

Виды лингвистического интерференции 

The kınds of the lınguıstıc ınterference  .............................................................................23 

 

Farida Z. Mustafazade. Charles Dickens - the prominent social writer of the 19th century 

Çarlz Dikkens XIX əsrin görkəmli ictimai yazıçısı kimi 

Чарльз Диккенс - выдающийся общественный писатель XIX века ...........................30 

 

Aytən Samir qızı Seyidova. Müxtəlifsistemli dillərdə modal feillərin spesifik  

xüsusiyyətləri 

Особые характеристики модальных глаголов на разных системных языках 

Specıfıc characterıstıcs of modal verbs ın dıfferent system languages …………………..35 

 
Sabina R. Khankishiyeva. Common Peculiarities of Pelham Grenville Wodehouse’s  

Literary Heritage 

Pelam Qrenvill Vudhaus ədəbi irsinin ümumi xüsusiyyətləri 

Общие черты литературного наследия Пелама Гренвилла Вудхауса ........................41 

 
Aytac Feyzulla qızı Məmmədova. Alınma sözlərin lınqvistik əsasları (Turk dilindən  

alınmalar əsasında) 

Лингвистические основы производных слов (На основе турецких слов) 

Linguistic bases of loanwords (На основе турецких слов) …………………………….46 

 
Aysel S. Ahmedova. Charles Dickens and analysis of his work 

Çarlz Dikkens və əsərinin təhlili  

Чарльз Диккенс и анализ произведений ........................................................................51 

 
Nərmin Elxan qızı Nəzərova. Milli mətbuatımızın XIX əsrin sonunda Azərbaycan  

xalqının milli oyanışında töhfələri 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 388 

Вклад нашей национальной прессы в национальное пробуждение азербайджанского  

народа в конце XIX века 

Contributions of our national press to the national awakening of the Azerbaijani people at  

the end of the XIX century ……………………………………………………………….54 

 
Şakir Əlif oğlu Albalıyev. Bayram problemi etnokulturoloji baxış konteksində 

Проблема праздника в контексте этнокультурных взглядов 

The problem of the holiday in the context of ethnocultural views ……………………….60 

 
Səmra Orxan qızı Əhmədova. Qida ənənəsinin tədqiqində vacib şərtlər 

Важные условия в изучении пищевых традиций 

Important conditions in the study of food tradition ………………………………………67 

 

Arzu Əli qızı Rzayeva. Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi irsinin öyrənilməsində  

muzeylərin rolu 

Роль музеев в изучении литературного наследие Джалила Мамедкулизаде  

The role of museums in the study of Jalil Mammadguluzadeh's literary heritage ……….73 

 

PEDAQOJİ  ELMLƏR 

 

Lalə Adil qızı Əliyeva. Müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətləri 

Личностные и профессиональные качества учителя 

Personal and professional qualities of a teacher ………………………………………….79  

 

Əlibala Zal oğlu Zalov. Təhsil, təlim, tərbiyə, yaxud gələcəyimizin təminatı 

Образование, обучение, воспитание или гарантия нашего будущего 

Education, training, upbringing, or guarantee of our future ……………………………..84 

 
Türkan Tahir qızı Hacıəhmədova. Tolerantlığın formalaşmasında pedaqoji şərtlər 

Педагогические условия в формировании толерантности 

Pedagogical conditions in the formation of tolerance ……………………………………89 

 
Firuzə Ədalət qızı Rzayeva. Tələbələrdə müstəqil fəaliyyətin təşkili məsələləri 

Проблемы организации самостоятельной деятельности студентов  

The problems of organizing autonomus learning ..............................................................92 

 

Ruqiyyə Akif qızı Tağıyeva. Humanitar elmlərin tarixi və nəzəriyyəsində  tolerantlıq  

probleminin qoyuluşu 

Постановка проблемы толерантности в истории и теории гуманитарных наук  

Problem of tolerance ın the hıstory and theory of the humanıtıes ...................................100 

 

Humeyrə Dadaş qızı Nadiri. Tarix dərslərində Xocalı soyqırımının öyrənilməsi  

metodları 

Методы изучения Ходжалинского геноцида на уроках истории 

Methods of studying the Khojaly genocide in history lessons ………………………….106 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 389 

Rüfət Sənan oğlu Sabirli. Azərbaycan tarixi kursunun tədrisində şagirdlərdə tarixi  

şəxsiyyətlər haqqında təsəvvürlərin formalaşması 

Формирование представлений учеников об исторических личностях при  

преподавании курса истории Азербайджана 

Formation of students' ideas about historical figures in the teaching of the history course  

of Azerbaijan ……………………………………………………………………………114 

 

Damla Sevindik qızı Həsənzadə. Ümumtəhsil məktəblərində tarixin tədrisində  

demokratiya və humanizm prinsiplərindən istifadənin nümunəvi vətəndaşın tərbiyə  

edilməsinə təsiri 

Влияние использования принципов демократии и гуманизма в преподавании  

истории в средней школе на воспитание образцового гражданина 

The impact of using principles of democracy and humanism in teaching history in general  

education schools on educating a model citizen ………………………………………..118 

 

Aypara Elçin qızı Həşimli. Şagirdlərdə tarixi zaman və tarixi məkan anlayışlarının  

formalaşdırılmasının əhəmiyyəti 

Poль формирования у учащихся понятий исторического времени и исторического  

места 

The role of formation in students of the concepts of historical time and historical place 121 

 

Lilpar Məzahir qızı Qasımova. VII sinif şagirdlərində “Azərbaycan erkən orta əsrlər  

dövrü” mənbələri ilə işin təşkilində  tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması 

Формирование исследовательских навыков у учащихся 7-ых   классов при  

организации работы с историческими источниками “раннее средневековья  

Азербайджана” 

7th grade students “Formation of research skills in the organization of work wıth sources  

of Azerbaıjan early medıveal perıod ……………………………………………………126 

 

Sevda Rafiq qızı İmanova. İngilis dilinin tədrisində mədəniyyətlərarası səriştənin  

formalaşdırılmasının linqvistik əsasları 

Лингвистические основы межкультурной компетенции в преподавании  

английского языка 

Lınguıstıc backgrounds of ıntercultural competence ın elt ..............................................131 

 

Aytən Elçin qızı Məmmədova. Biologiya dərslərində biliklərin möhkəmləndirilməsində  

öyrədici mühitin rolu 

Роль обучающей среды в укреплении знаний на уроках биологии 

The role of the teaching environment in strengthenıing knowledge in biology classes 137  

 

Rauf Lütvəli oğlu Sultanov. Tam orta təhsil səviyyəsində biologiyanın tədrisi  

metodikasının tədqiqat istiqamətlərinə dair mövzuların öyrədilməsi imkanları 

Возможности преподавания тем в области исследовательских методов  

преподавания биологии на среднем уровне 

Opportunities to teach topics in the field of research methods of teaching biology at  

the secondary level ...........................................................................................................141 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 390 

Ceyran Yaşar qızı Məmmədova. Biologiya dərslərində şagirdlərdə müstəqil düşüncənin  

inkişaf etdirilməsində “Beyin həmləsi” metodundan istifadə və ya rolu, əhəmiyyəti 

Использование или роль, значение метода «Мозгового штурма» в развитии  

самостоятельного мышления студентов на уроках биологии 

Use or role, the value of the “Brainstorming” method in the development of independent  

thinking of students in biology lessons …………………………………………………145 

 
Fərhad Cəfər oğlu Hüseynov. Ali təhsil müəssisələrinin fiziki tərbiyə sisteminin təhlili 

Analysis of the system of physical education of universities 

Анализ системы физического воспитания ВУЗов ......................................................148 

 
Arzu Vyaçeslav qızı Abbasova. Ümumtəhsil məktəblərində təbiət və humanitar fənlərin  

əlaqəli tədrisində müəllimin peşə qabiliyyətinin rolu 

Роль профессиональных способностей учителя в преподавании естественных и  

гуманитарных дисциплин в средних школах 

The role of teacher professionalism in the teaching of natural and humanitarian  

sciences in secondary schools …………………………………………………………..154 

 

Firuzə Samir qızı Əfəndiyeva. Məktəblilərə ekoloji mədəniyyətin aşılanmasında  

innovativ təlim metodlarının tətbiqi 

Применение инновационных методов обучения в воспитании экологической  

культуры школьников 

Application of innovative teaching methods in inculcating ecological  

culture in schoolchildren ..................................................................................................158 

 

Səadət Baxşalı qızı Əsədova. İbtidai siniflərdə bayatıların tədrisinin şagirdlərin bədii- 

estetik dünyagörüşünə təsiri 

Влияние учения Баяти на художественно-эстетическое мировоззрение студентов 

Influence of Bayati's teaching on students' artistic and aesthetic worldview ..................163 

 

İradə Əhməd qizi Əhmədova. Polifonik və iri həcmli əsərlərin yeri və əhəmiyyəti 

Место и значение произведений полифонической и крупной формы 

Place and significance of polyphonic and large form works ……………………………171 

 

Bahar Əliosət qızı Mustafayeva. Musiqili ritmik hərəkətlərin eşitmə pozulmaları olan  

uşaqların ümumi və nitq inkişafında rolu 

Роль музыкально - ритмических движений в общем развитии и развитии речи у  

детей со слуховыми нарушениями 

The role of musical rhythmic movements in the general and speech development of  

children with hearing impairment ………………………………………………………176 

 

Elnarə Qoşqar qızı Rəsulova. Təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq  yaradıcılığı növ  

və janrlarının əsas mahiyyəti 

Основная сущность видов и жанров народного творчества Азербайджана по  

изобразительному искусству 

The main essence of the types and genres of folk art of Azerbaijan in fine arts ..............180 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 391 

Sevinc Əmrah qızı İbrahimova. “Kulinariya” fənninin  tədrisi zamanı Azərbaycan milli  

mətbəxinin zənginliyinin və adət-ənənəsinin öyrədilməsi 

Обучение богатств и традиции азербайджанской национальной кухни во время  

преподавания «Кулинария» 

Teaching the riches and traditions of Azerbaijani national cuisine while teaching  

“Cooking” ……………………………………………………………………………….185 

 

Firədun Nadir oğlu İbrahimov, Ulduz Əli qızı Əbdürrəhimova. Məsələnin  

konstruktivizmə əsaslanan təlimin vasitələri sisteminin elementi kimi interpretasiyası 

Интерпретация проблемы как элемента системы учебных средств,  

основанной на конструктивизме 

Interpretation of the problem as an element of a system of learning tools based on 

constructivism ..................................................................................................................190 

 

Aynurə Fuad qızı Abdullayeva. Orta məktəb şagirdləri üçün uyğunlaşdırılmış  

modellərin təsnifatı 

Классификация адаптированных моделей для учащихся общеобразовательных щкол 

Classification of adapted models for students of general education schools …………...196 
 

Aypara Cəbrayıl qızı Mahmudova. Şagırdlərin müstəqil işi kimi qeyri-standart  

məsələlərin həlli üsulları 

Методы решения нестандартных задач, как самостоятельная работа учащихся  

Methods for solving non-standard problems, as an independent work of students …….200 

 

Hicran Ehtibar qızı Verdiyeva. Ailədə və cəmiyyətdə qadınların hüquqi və sosial statusu 

Правовой и социальный статус женщины в семье и обществе 

The legal and social status of women in the family and society ………………………..205 

 

Aysel Qorxmaz qızı Mustafabəyli. Kiçik məktəblinin sosiallaşması pedaqoji hadisə kimi 

Социализация школьника маленького возраста как педагогическое мероприятие 

Socialization of a young schoolchild as a pedagogical event …………………………..210 
 

Sevinc Latiq qızı Abuşova. Deviant davranışlı uşaqların tərbiyə olunması 

Воспитание детей с девиантным поведением 

Raising children with deviant behavior ............................................................................214 
 

Əminə Rasim qızı Abbasova. Disleksiyanın formalarının müqayisəli təhlili 

Сравнительный анализ форм дислексии 

Comparative analysis of forms of dyslexia ……………………………………………..218 

 

Aynur Ehtibar qızı Tahirova. Dizartriyalı uşaqların psixomotor funksiyalarının inkişaf  

xüsusiyyətləri 

Особенности развития психомоторных функций у детей с дизартрией 

Features of the development of psychomotor functions in children with dysarthria …...221 

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 392 

Ziba İlham qızı Kərimzadə. Kiçik yaşlı uşaqlarda rabitəli nitqin inkişaf xüsusiyyətləri 

Особенности развития коммуникативной речи у детей раннего возраста 

Features of the development of communicative speech in children ……………………224 
 

Yaqut İbrahim qızı Abduləliyeva. Məktəbəqədəryaşlı kəkələyən uşaqlarda nitqin  

kommunikativ funksiyasının xüsusiyyətləri 

Особенности коммуникативной функции речи у дошкольников 

Communicative speech in preschool children features of the function …………………228 

 

Ayşə Ramis qızı Həsənova. Multimedianın akustik mühiti 

Акустическая среда мультимедиа 

Acoustıc envıronment of multımedıa ...............................................................................233 

 

Fərid Yusif oğlu Əhmədov. Java proqramlaşdırma dilində “Metod” anlayışının  

öyrədilməsi metodikası 

Методика обучения концепции метода на языке программирования Java 

Methodology of teaching the concept of Method in Java programming language ……..237 

 

Gülşən Baba qızı Hüseynova. Qеyri-səlis çохluqlаrın tətbiqi ilə qərаr qəbulеtmə  

məsələlərinin həlli üçün prоqrаm vаsitələri 

Программное обеспечение для задач принятия решений с применением  

нечетких множеств 

Software for decision-making problems using fuzzy sets ................................................241 
 

Наиля Ризван гызы Ибрагимова. Общий методический подход к изучению  

элементов теории вероятностей и статистики в средней школе 

Orta məktəbdə ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementlərinin öyrənilməsinə ümumi  

metodoloji yanaşma 

General methodological approach to the study of the elements of probability theory and  

statistics in secondary school …………………………………………………………...246 

 
Gülnisə Şahin qızı Kərimli. Ekspert sıstemləri, qurulması, əsas xüsusiyyətləri  

və tətbiq sahələri 

Экспертные системы, установка, основные особенности и области применения 

Expert systems, installation, main features and areas of application …………………...251 
 

Aytac Seymur qızı Həsənli. Verilənlər bazası üzrə cədvəllərin yaradılmasına aid  

laboratoriya işi 

Лабораторные работы по созданию таблиц в базе данных 

Laboratory work on the creation of tables on the database …………………………….257 
 

Yeganə Ceyhun qızı Aslanova. Riyaziyyatın bəzi tətbiq məsələlərinin həlli 

Решение некоторых прикладных задач математики 

Solving some applied problems of mathematics ………………………………………..260 

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 393 

Aytən Nəsib qızı Siracova. Orta ixtisas məktəblərində çevirmələr üsulu ilə müstəvi  

üzərində qurmaların tədrisi texnologiyası 

Технология обучения конструкциям на плоскости путем преобразований в средних  

специальных школах 

Technology of teaching structures on a plane by transformations in secondary special  

schools …………………………………………………………………………………..264 

 

Musa Tapdıq oğlu Rzayev, Şəbnəm Ağası qızı İskəndərova. 10-cu sinfin riyaziyyat  

təlimində ekstremumun tətbiqi ilə məsələ həllinin texnologiyası 

Технология решения задач через экстремумную реализацию в 10 классах 

Technology for solvıng problems through extreme ımplementatıon ın 10 classes ……..270 

 

Aytac Abasət qızı Nəhmədova. Həndəsədə məntiqi əsaslandırma 

Логические рассуждения в геометрии 

Logical reasoning in geometry .........................................................................................275 

 

Nərgiz Аslаn qızı Bаğıуеvа. IV sinif şаgirdlərinə alqоritmlər və iсrаçılаrın öуrədilməsi  

mеtоdikаsı 

Методика обучения «Алгоритмам и исполнителям» учащихся IV класса  

Mеthоdоlоgу оf tеасhing “Аlgоrithms аnd eхесutоrs” tо IV grаdе studеnts ..................279 

 

Kubra Bəhman qızı Məmmədova. İnformatika və İKT dərslərində müasir pedaqoji  

texnologiyalar 

Современные педагогические технологии в уроках информатики и ИКТ 

Modern pedagogical technologies in computer science and ICT classes ………………285 

 

Turanə Kamran qızı Rəsullu. Kompyuter modelləşdirməsinin ali məktəbdə tədrisi  

metodikası 

Методика обучения компьютерному моделированию в высшей школе 

Methods of teaching computer modeling in higher education ………………………….289 

 

Vüsalə Hafiz qızı Həsənova. İnformasiya modelinin hazırlanması  və informasiya  

modellərinin təqdim olunması 

Разработка информационной модели и представление информационных моделей 

Development of information model and presentation of information models ………….293 

 

Xalidə Sidqəli qızı Həsənova, Növrəstə Sidqəli qızı Bayramova,  

Aynurə Ruslan qızı Əliyeva. İnformasiya texnologiyalarının təhsil sahəsində istifadəsi 

Образование информационных технологий исползованте в поле 

Education of information technologies use in the field …………………………………297 

 

Səid Seidağa oğlu Həmidov, Məlikə Yaşar qızı Süleymanova. Kompüter  

şəbəkələrində elektron təhsil texnologiyalarının təlimə tətbiqi 

Применение технологий электронного обучения в компьютерных сетях 

Application of e-learning technologies in computer networks ........................................301 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 394 

Səmərqə Sultan qızı Hümbətzadə. Ümumtəhsil məktəblərinin X sinif “İnformatika” 

kursunda sorğuların öyrədilməsi metodikası 

Методика обучения запросов по информатике в 10 классе в общеобразовательной  

школах 
Methodology of teaching  queries in the 10th grade computer science course of  
secondary schools ……………………………………………………………………...305 
 

Aysel Oktay qızı Bədəlova. Nəqliyyat daşımalarında qərarqəbuletmənin riyazi əsasları 

Математические основы принятия решений на транспорте 

Mathematical bases of decision-making in transport …………………………………..309 

 

FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ 

 PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ  

 

Nurəngiz Tofiq qızı Rzayeva. Təlim prosesində yeniyetmələrin diqqət və hafizəsinin  

inkişaf xüsusiyyətləri 

Особенности развития внимании и памяти подростков в процессе обучения 

Features of attention and memory teenagers in learning ……………………………….315 

 

Akif Əlihüseyn oğlu Quliyev. Xarici dilin öyrənilməsi zamanı təfəkkür proseslərinin  

formalaşdırılmasının psixolinqvistikası 

Психолингвистика формирования мыслительных процессов при изучении  

иностранного языка 

Psycholinguistics of the formation of thought processes in the study of a  

foreign language …………………………………………………………………….…..321 
 

Nigar Məmmədəli qızı Məmmədova. Tələbələrin təlimə adaptasiyasında əqli iş  

qabiliyyətlərinin dinamikası 

Динамика умственных способностей к работе при адаптации студентов 

Dynamics of mental ability to work when adapting students …………………………..325 

 
Ceyhunə Ceyhun qızı Dəmirova. Müəllimin peşə fəaliyyətində pedaqoji ünsiyyətin  

effektivliyinə təsir edən sosial-psixoloji amillər 

Социально-психологические факторы, влияющие на ффективность педагогического  

общения в профессиональной деятельности учителя 

Socio-psychological factors influencing the effectiveness of pedagogical communication  

in the professional activity of a teacher …………………………………………………330 

 
Simuzər Mürvət qızı Qafarova. Psixologiyanın tədrisi məsələləri: problemlər və  

perspektivlər 

Вопросы преподавания психологии: проблемы и перспективы 

The issues of teaching psychology: problems and perspectives ………………………..335 

 
Zabitə Mustafa qızı İsayeva. Gənclərin yaradıcılıq fəaliyyətinin psixoloji şərtləri 

Психологические условия творческой деятельности молодежи 

Psychologıcal condıtıons of creatıve actıvıty of youth ....................................................341 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 395 

Rəna Nüsrəddin qızı Cəbrayılova. Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin idraki  

maraqlarının səviyyələri 

Уровни познавательных интересов младших школьников в учебной деятельности 

Levels of cognitive interests of younger students in educational activities …………….346 

 

Aygün Etibar qızı İsmayılova. Yeniyetməlik dövründə yaşanan çətinliklər 

Проблемы в подростковом возрасте 

Challenges during adolescence ........................................................................................351 
 

Mehranə Mehman qızı Şükürova. Gənclərdə tənhalıq problemini yaradan səbəblər 

Причины одиночества у молодых людей 

Causes of loneliness in young people …………………………………………………..355 

 

Yeganə Ramazan qızı Mikayılova. Çətin yeniyetmələrin psixoloji problemləri və  

onların həlli yolları 

Проблемы “трудных” подростков, пути их предупреждения и решения 

Problems of “difficult” teenagers, ways of their prevention and solution ……………...359 

                   

Aygün Atəş qızı Kərimli. Zorakılığa məruz qalmış yeniyetmə və gənclərin psixoloji  

xüsusiyyətləri 

Психологические характеристики подростков и молодых людей, подвергшихся  

насилию 

Psychological characteristics of adolescents and young people exposed to violence ......362

    

Zinyət Çingiz qızı Əsgərli. Şəxsiyyətin formalaşmasında ailə dəyərlərinin rolu 

Роль семейных ценностей в формировании личности 

The role of family values in the formation of personality ………………………………367 

 

Mətanət Fariz qızı Həsənova. İnformasiya ilə iş prosesində tələbələrdə  

özününizamlamanın psixoloji xüsusiyyətləri 

Психологические особенности самодисциплины студентов в процессе работы с  

информацией  

Psychological peculiarities of self-discipline of students in the process of work  

with information ………………………………………………………………………..372 

 

Nərminə Şamil qızı Qurbanova. Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların etnososial  

strukturu 

Этносоциальный состав этнических групп, проживающих в Азербайджане 

Ethnosocial structure of ethnic groups living in Azerbaijan ……………………………376 

 
Cahangir Şahmar oğlu Məmmədov. Sosial münasibətlərin formalaşmasında dini  

inancların rolu 

Роль религиозных верований в формировании общественных отношений 

The role of religious beliefs in the formation of social relations ……………………….382 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №1 2021(45)                           
 

 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texniki redaktor: Aləmzər Fətəliyeva 

Dizayn-operator: Sevda Quliyeva 

 

 

 

 

 

 

Yığılmağa verilmiş: 26.02.2021 

Çapa imzalanmış: 15.03.2021 

Kağız formatı: 27 x 18 

Çap vərəqi: 10,8 ç.v. 

Sayı: 200 nüsxə 

  

 

 

Jurnalın web səhifəsi: bgu.edu.az 

Elektron poçt ünvanı: bgu.bulleten@gmail.com; kamalsarvar@gmail.com 

Bakı, M.Sənani küç. 62 

Tel: (012) 595-30-02;  

(070) 569-77-59; (055) 213-64-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal “Mütərcim” TM-də nəşr olunmuşdur. 

Bakı, R.Rza küç. 25 

 

 

 

 

 

mailto:bgu.bulleten@gmail.com

