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BAŞ REDAKTORDAN 
 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYATIN BİBLİOQRAFİK TƏSVİRİ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  BİBLİOGRAPHİC DESCRİPTİON OF USED LİTERATURE 
  
Jurnalımızın son səhifələrində azərbaycanca, rusca və ingilis dilində “Təqdim olunan mə-

qalələrə tələblər”i əks etdirmişik. Müəlliflər həmin tələbləri ciddi şəkildə nəzərə aldıqları hal-

da bəzi müəlliflər mövcud qaydaları gözləmədən redaksiyaya məqalə gətirir, yaxud elektron 

poçtla göndərirlər. Bu isə, o deməkdir ki, təqdim olunan məqalə işlənmək üçün geri qaytarıl-

malı, yaxud da redaksiya tərəfindən redaktə edilməlidir. Belə məqalələr, adətən zəif olur, 

özündə elmi ideya əks etdirmir, təsviri xarakter daşıyır, məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat 

siyahısı da necə gəldi formalaşdırılır. 

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

yeni Əsasnaməsi təsdiq olunmuş, dissertasiyaların, avtoreferatların, ədəbiyyat siyahısının tər-

tibinə yeni tələblər verilmişdir. Ölkəmizdə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması 

tövsiyə edilən elmi nəşrlərdə öz məqalələrini görmək istəyən alimlər, gənc tədqiqatçılar – 

doktorantlar və dissertantlar “İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr”i 

ilə tanış olmalı, həm dissertasiyalarında, həm  məqalələrində, həm də konfrans materiallarında 

mövcud tələbləri nəzərə almalıdırlar.  

“İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr”i aşağıdakı bölmələrə ayrı-

lır: nəşrin növü; biblioqrafik təsvirin forması; nümunələr. Tələblərə diqqət yetirək: 

            

Çoxcildli nəşrlər belə yazılır:  
 

1. Əliyev, H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: [46 cilddə] / H. Əliyev. – Bakı: Azərnəşr, – c. 

45. – 2013. – 384 s.  

2. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / Red. hey. sədri İ.H. Əliyev. – Bakı: Azərbaycan 

Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, – c. 8: Enollar – Fedin. – 2018. – 598 s. 

             

Müəllifi göstərilməyən nəşrlər: 
 

Azərbaycan bayatıları / tərt. ed. B.Abdulla – Bakı: XXI – Yeni nəşrlər evi, –2004. –304 s. 
 

 Müəllifi dörd nəfərədək olan nəşrlər, o cümlədən bir müəllifli nəşrlər: 
 

Əlizadə, Ə.Ə. Qadın psixologiyası: Fəlsəfi-psixoloji esselər / Ə.Ə. Əlizadə. ‒ Bakı: Təh-

sil, – 2015. ‒ 416 s. 
 

İki və üç müəllifli nəşrlər: 
 

Abbasov, A.N. Pedaqogika: Müntəxəbat. Dərs vəsaiti. / A.N. Abbasov, R.R. Məmməd-

zadə, L.A. Məmmədli. – Bakı: Mütərcim, – 2021. – 608 s. 
 

Müəllifi dörd və daha çox olan nəşrlər. Dörd və beş müəllifli nəşrlər: 
 

Pedaqogika: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / Y.R. Talıbov, Ə.Ə. Ağayev, A.İ. Eminov 

[və b.] – Bakı: Adiloğlu, – 2003. –  s. 48 
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Beşdən çox müəllifli nəşrlər: 
 

Kurikulum bələdçisi: İzahlar və tətbiqlər / Ə.M. Abbasov [və b.] – Bakı: Elm və təhsil, – 

2019. – 320 s. 
 

Jurnal məqalələri: 
 

Məmmədli L.A.  Şagirdlərin milli qəhrəmanların nümunəsində tərbiyə olunması // – Bakı: 

Azərbaycan  Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, – 2020. №6, – s. 59-62. 
 

Müəllifi üçdən çox olan jurnal məqalələri: 
 

Rüstəmov, Q.Ə. Vibrasiyalı kəsmə prosesində müqavimət momenti dəyişməsinin tədqiqi / 

Q.Ə. Rüstəmov, İ.A. Yolçuyev, Ə.T. Həzərxanov [və b.] // Milli Aviasiya Akademiyasının 

Elmi Əsərləri, – Bakı: – 2005. №1, – s. 80-86. 

 

Konfrans materialları: 

 

Аббасов, А.Н. Подготовка подростков и молодежи к семейной жизни //  Материалы 

66-й Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные воп-

росы науки», Москва: Спутник: -10 августа 2020, с. 33-37   

 

Dissertasiyalar: 

 

Əliyeva, L.X. Təhsilin demokratikləşdirilməsi pedaqoji kadrların hazırlanmasının mühüm 

prinsipi kimi: ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsinin materialları əsasında: / pedaqogika 

üzrə fəlsəfə doktoru  dissertasiyası) / - Bakı, 2012. - 147 s. 

 

Dissertasiyanın avtoreferatı: 

 

Əliyev, R.S. Yeniyetmələrin yenidəntərbiyəsi üzrə işin sistemi: / pedaqogika üzrə fəlsəfə 

doktoru dissertasiyasının avtoreferatı) / - Bakı, 2003. - 29 s.; 
 

Elektron resurslar: 

 

Меликов, A. Легенда о любви [Звукозапись] / – Баку, 1994. – CD-ROM. Azərbaycan 

etnik musiqisi: [Elektron resurs] / tərt. ed. T.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. – Bakı, 2006. – DVD+; 13 sm 

 

Normativ-hüquqi sənədlər: 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası // 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir (24 

avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələr). – Bakı: Qanun, – 2002, – 48 s. 

 

Qəzet məqalələri: 

 

Abbasov, A.N. Pedaqoji internatura // Azərbaycan müəllimi. -2020, 22 avqust. – s. 6 
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Arxiv materialları: 
 

Xarici İşlər naziri Məhəmməd Həsən Hacınskinin məruzəsi (Gənсə: 15 iyul 1918-ci il) // 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, Fond № 1061, siyahı №1, iş № 95, vərəq – 1. 

Bakı Qızlar Universitetinin “Elmi əsərlər”inə pedaqogikanın, təhsil, təlim və tərbiyənin, 

didaktikanın, təhsilin idarə olunmasının müxtəlif məsələləri ilə bağlı məqalə yazan alimlərə, 

gənc tədqiqatçılara xahişimiz budur ki, istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısını hazırlayarkən 

yuxarıda göstərilən qaydalara əməl etsinlər.   
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FİLOLOGİYA  

Ağarəhimin yaradıcılığına “trikster nöqtəsi” 

müstəvisində baxış 
 

Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzasoy 

AMEA-nın Folklor İnstitutu “Mifologiya” şöbəsinin  

müdiri,  filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

E-mail: seyfeddin_rzasoy@mail.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. R.M. Əliyev, 

                filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə. Albalıyev 

 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, nəsr, hekayə, novella, trikster, milli ənənə, milli xa-

rakter, arxetip 

Ключевые слова: азербайджанская литература, проза, рассказ, рассказ, трикстер, 

национальная традиция, национальный характер, архетип 

Key words: Azerbaijani literature, prose, story, short story, trickster, national tradition, 

national character, archetype 

 

Çoxsaylı əsərləri ilə müasir Azərbaycan ədəbiyyatında öz poetik məkanını ilə tanınan 

Ağarəhimin yaradıcılığının əsas xüsusiyyəti onun bütün janrlarda milli dəyərlərə söykənməsi 

və yaratdığı bədii reallıqları başdan-başa milli material üzərində qurmasıdır. O, dünyaya bü-

tün hallarda ona doğma olan Azərbaycan reallığından baxır. Bu baxış bucağı Ağarəhimin bü-

tün ruhu ilə tanıdığı, bildiyi, içərisində olduğu və eyni zamanda içərisində yaşatdığı gerçəkliyi 

əks etdirir. O, bir insan və yazıçı kimi mənsub olduğu milli həyatın reallıqlarını dərindən du-

yur, hiss edir, anlayır və yaşayır. Çünki o, Azərbaycan məkanının sosial baxımdan istər üfüqi, 

istərsə də şaquli səviyyələrində heç vaxt öz kimlik orbitindən çıxmamış, maddi aləmin reallıq-

ları onun həyat mövqeyini heç vaxt dəyişə bilməmişdir. Ağarəhim dünyanı onu doğan, böyü-

dən, ərsəyə çatdıranlardan hansı keyfiyyət və ölçülərdə qəbul etmişdirsə, həmin göstəricilər 

onun ömür dünyasında dəyişməz qalmışdır. Bu da ona Azərbaycan insanı və dünyası ilə əla-

qəni itirməyə heç vaxt imkan verməmiş, onun həm bir insan, həm də bir yazıçı kimi dünyanı 

tanımaq hissini heç vaxt korşaltmamışdır. Əksinə, sosial mövqeləri dəyişdikcə milli reallığı 

daha dərindən tanımaq imkanı əldə etmişdir. Bu cəhətdən, içərisində yaşadığı dünyanın milli 

reallıq ölçüləri onun yaradıcılığında ədəbi meyara çevrilmiş, Ağarəhim həmin  ölçüləri estetik 

kateqoriyalar səviyyəsinə qədər qaldırmışdır. 

Ağarəhimin nəsri mövzu baxımından son dərəcə zəngindir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslı-

ğında onu yaradıcılığının mövzu, janr əhatəsi, bədii özünəməxsusluğu haqqında qiymətli fi-

kirlər deyilmişdir (3, s. 7; 5, s. 4; 9, s. 42; 4, s. 67; 6, s. 3; 2, s. 78). Müəllifin 20 cilddən yuxa-

rı bədii mətnləri əhatə edən əsərlərinin mövzusu istisnasız olaraq Azərbaycan insanının həya-

tını əks etdirir. Maraqlıdır, Ağarəhim üçün tükənməz mövzu qaynağı olan milli həyat Qərb 

ədəbiyyatını özünün dünyaya bədii baxışının kalkasına çevirmiş bir sıra müasir gənc yazarlar 

üçün sanki tükənmiş görünür.  

Bu mənzərə sosial şəbəkələrdə daha aydın təzahür edir. Öz bədii kimliklərini yaratdıqları 

bədii mətnlərlə deyil, yazdıqları feysbuk statusları ilə təsdiq etməyə çalışan bir sıra yazarlar 

üçün milli həyat sanki yox kimidir. Onlar yedikləri fəstfud yeməklərlə, çeynədikləri saqqızlar-
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la, təqlid etdikləri Qərb ədəbiyyatından oxuduqları kitabların sayı ilə öyünməklə, milli dəyər-

lərə bağlı olanları gerizəkalı adlandırmaqla özlərini milli reallığın sanki fövqündə hiss edirlər. 

Özlərini eyni zamanda milli həyatın eybəcərliklərinə müxalif sayan bu müəlliflərin yaradıcılı-

ğında müxalifliyin nədə büruzə verməsini axtarmağın özü də müşkül bir işdir. Əslində, yarım-

çıqlıq kompleksinin əsiri olan bu tipli yazarlar bədii mətnin müəllifin yaşadığı dünyanın real-

lıqlarından boy atdığını unudurlar.  

Azərbaycan dilində bir şeyin insana qəribə gəlməsi, onu qəbul edə bilməməsi, çəkinməsi, 

ondan qaçması, kənara itələməsi mənasında “çoçun gəlmək” ifadəsi var. Bəlkə də, heç kəsi 

qınamaq doğru deyil. Ancaq bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycan həyatı müasir gəncliyə “ço-

çun gəlir”. Bu cəhətdən, özünü “ultra”, yaxud “post” modern hesab edən gənclik Azərbaycan 

həyatını, Azərbaycan insanını bədii əsərinin obrazı kimi görməkdən çəkinir. Aşağılıq komp-

leksi ona milli həyatdan yazmağa imkan vermir. O, tutaq ki, Latın Amerikası, Afrika, Asiya 

yazıçılarının sosial acılardan bəhs edən əsərlərini acgözlüklə oxuyur, ancaq öz əsərlərində 

Azərbaycan insanının sosial-mənəvi acılarından bəhs etməyə utanır.  

Mənzərə ondan ibarətdir ki, indi Azərbaycan ədəbi məkanında bədəni ilə Azərbaycanda 

olub, bədii düşüncəsi etibarilə dünya ədəbiyyatı məkanında virtual var-gəl edən gənclik də 

var. Bu, bizim reallığımızdır. Ondan qaçmaq istəsək də, istəməsək də, yaşadığımız reallıq 

bundan ibarətdir. Bütün bu reallıqların fonunda Ağarəhim iki epoxanı (sovet-postsovet) əhatə 

edən yaradıcılığı ilə daim milli reallığa can atır: ondan güc alır, onunla yaşayır və bu reallıq 

onun yaradıcılığının tükənməz mövzu qaynağını təşkil edir. 

Burada bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşür. Hər bir yazıçının yaradıcılığı məcazi mə-

nada öz zaman və məkanının güzgüsüdür. Müəllif nə yaradırsa, necə yaradırsa, fərqi yoxdur, 

mətn reallığın təzahürüdür. Yazıçı içində yaradığı zaman və məkanı əks etdirməyə çalışanda 

da, çalışmayanda da zaman-məkan onun yaradıcılığında inikas olunur. Burada sadəcə olaraq 

düzünə və tərsinə proyeksiyalanma var: 

Düzünə proyeksiyalanma müəllifin içərisində yaşadığı reallıqları (cəsarətlə) əks etdirmək 

istəyindən doğur: o, Sabir demişkən öz bədii aynasında “düzü – düz, əyrini – əyri” əks etdir-

məyə çalışır; 

Tərsinə proyeksiyalanma müəllifin içərisində yaşadığı reallıqların təsvirindən müxtəlif sə-

bəblərdən qaçmasında ifadə olunur. Lakin bu halda da onun qaçdığı reallıqlar yaratdığı əsərdə 

tərsinə proyeksiyalanır: əks etdirmədiyi, gizlətməyə çalışdığı, yaxud təhrif etdiyi gerçəklər 

onun əsərindən açıq şəkildə görünür. Bu görüntü özü boyda bir boşluq olub, həmin yazıçının 

yaratdığının mahiyyətini və dəyərini elə həmin boşluğa müncər edir.   

Ağarəhimin yaradıcılığında milli reallıq düzünə proyeksiyalanır: o, içərisində olduğu za-

manın bütün çirkinliklərini çəkinmədən yazır. Bəlkə də, bu, kiməsə görünmür, ancaq Azər-

baycan zaman və məkanı onun yaradıcılığında olduğu kimi əks olunur. Sadəcə, hər bir yazıçı-

nın özünə məxsus üslubu olduğu kimi, Ağarəhimin də reallığı bədii inikasının öz üslubu key-

fiyyəti var. Bu cəhətdən, öncə başdan-ayağa realist yazıçı olan Ağarəhimin realizminin özünə-

məxsusluğu haqqında bir neçə kəlmə bəhs etmək lazım gəlir. 

Sənətkarın hekayələrinə nəzər saldıqda görürük ki, bu mətnlər sanki çilik-çilik olmuş nə-

həng bir güzgünün qırıntılarına bənzəyir. Bütöv bir güzgü fiziki reallığı öz həcmi boyunda əks 

etdirdiyi kimi, onun qırıntıları da eyni reallığı öz həcmləri böyüklüyündə inikas edir. Başqa 

sözlə, güzgü bütün hallarda güzgü olaraq qalır: bütöv olanda da, zərrələnəndə də. Ağarəhimin 

hekayələri Azərbaycan reallığını əks etdirən zərrələrdir və sənətkarın ustalığı ondadır ki, o, 

nəhəng reallıqları zərrələrə sığışdıra, tamı hissədə təcəssüm etdirə bilir. Bu cəhətdən, müəlli-

fin hekayələrinin adi qəhrəmanları, əslində, cəmiyyətimizin bütün ab-havasını özündə obraz-
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laşdıra bilirlər. Bədii əsərin gücü də elə bundadır və Ağarəhim təhkiyəsinin bir sirri də elə bu-

na bağlıdır. O, Azərbaycan cəmiyyətində baş verən, mövcud olan bütün acı reallıqları, əslin-

də, cəsarətlə təsvir edir. Ancaq bu, ilk baxışdan sanki görünmür: çünki o, görünməyənləri gö-

rünənlərdə təcəssüm etdirməyin ustasıdır. Ağarəhimin “aşağı təbəqənin” içərisindən, sadə, adi 

adamlar mühitindən götürərək təsvir etdiyi obrazlar heç vaxt mənsub olduqları sosial məkan-

dan təcrid olunmuş halda təqdim olunmurlar. Obrazlarla bağlı cərəyan edən hadisələr ilk ba-

xışda elə onların özü ilə məhdudlaşır. Lakin bu, zahiri planda belədir. Ağarəhimin təhkiyəsi 

haqqında yazdığımız məqalələrdə dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, müəllifin yaratdığı bədii 

mətlərin bütün hallarda iki ifadə planı var: eksplisit və implisit. 

Eksplisit plan onun əsərlərinin üst qatı olub, görünənlərdən təşkil olunur; 

İmplisit plan həmin əsərlərin alt qatı, görünməyən planıdır. 

Ağarəhimin hər bir əsəri alt ifadə planına malikdir. Başqa sözlə desək, o, bir mətndə iki 

mətn yaradır: paralel olaraq bir hadisə ilə iki hadisəni danışır. Bu halda üst plan alt planının 

məcazı rolunu oynayır. Ağarəhimin hekayələrinə eksplisit və implisit ifadə planlarından ibarət 

məcazi-metaforik sistem kimi yanaşılmasa, onun realizminin özünəməxsusluğunu anlamaq 

mümkün olmaz. Təsvir etdiyi lövhələrin, danışdığı əhvalatların altında reallığın “real” mənzə-

rəsi durur. Mətnin altında duran reallıq mətnin üst qatında məcazi-metaforik reallıq şəklində 

təcəssüm olunur. Bununla da Ağarəhimin “kiçik” qəhrəmanları “böyük həqiqətlərin” daşıyıcı-

sına çevrilirlər. Bu da öz növbəsində müəllifin hekayələrini bitməyən mətn hadisəsinə çevirir: 

mətn fiziki olaraq sona çatsa da, düşüncə hadisəsi olaraq tamamlanmır, oxucu düşüncəsində 

yaşamaqda və yaranmaqda davam edir. Bu cəhətdən, Ağarəhimin “Çox mübarək” adlı novel-

lası (1, s. 237-243) diqqəti cəlb edir. 

Hekayənin başlanğıcı birbaşa reallığa açılır: öz satirik boyaları ilə gerçək olanı göstərir: 

“Ömrünün yarıdan çoxunu Rusiya bazarlarında alver eləyən, özünün dediyi kimi, kiçik 

bizneslə məşğul olan çaqqur-çuqqur Sucəddin arvadı çərənçi Nina Nikolayevnadan rəsmi 

ayrılmadan rayona gəlib, Həcəmət Əsədullahın dul qızı dəymədüşər Xumarla ailə qurmaq ra-

zılığına gəlmişdi. Rayon əhli bu xəbəri eşidəndə çox sevinmişdi. Sevinməyin səbəbi də çox 

idi. Başlıcası o idi ki, Sucəddinin rus xanımının səsindən qulaqları dincələcəkdi. Onunla dava-

dalaşa qurşanmayacaqdılar. Qulaqları söyüş eşitməyəcəkdi. İkincisi, kasadlığın bu vaxtında 

toyanasız-filansız qarınlarını doyduracaqdılar. Bilirsiniz, niyə deyirəm toyanasız-filansız? Gə-

lin rus olsa da, Sucəddin Nina Nikolayevnaya əməllicə-başlıca toy eləmişdi: toyda hamı gəlib 

pulunu verib, bir kasa bozbaşını yemişdi. Bu el-obanın xoşa gələn təkcə bir adəti vardı. Heç 

kəsin ikinci toyunda heç kəs dübarə pul atmazdı. Odur ki, adamlar nə edəcəklərini yaxşı bi-

lirdilər” (1, s. 237). 

Ağarəhim digər hekayələrinin başlanğıcında olduğu kimi, bu əsərində də təqdim olunan 

bədii lövhə birbaşa sosial reallığın özünü təsvir edir. Əsərin “girişi” komik-satirik məkana gi-

riş qapısı olduğu kimi, həm də real dünyaya girişin qapısıdır. Düzdür, acı sosial reallıq müəlli-

fin yumoristik təhkiyəsi fonunda özünü dərhal təzahür etdirmir. Ancaq realizmin silueti yu-

morizm dumanında özünü  inadla göstərir: acıya şirin qatmaq, dərdləri onların dərmanı ilə bir-

likdə təsvir etmək Ağarəhim təhkiyəsinin üslubu keyfiyyətidir. 

Hekayənin girişindən Azərbaycan sosial mühiti üçün xarakterik olan reallıqların ən müx-

təlif səviyyələri təqdim olunur: 

~ Ömrünün yarıdan çoxunu Rusiya bazarlarında keçirmiş Sucəddin obrazı maddi ehtiyac-

lar üzündən öz vətənindən didərgin düşmüş yüz minlərlə azərbaycanlını təcəssüm etdirir. 

~ Sucəddinin ömrünün bu çağında öz rus arvadından can qurtarmağa çalışaraq “dəymədü-

şər” də olsa, bir azərbaycanlı qadını ilə ailə qurmaq istəməsi “Eli hürküt, axsağına yapış” və 
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“Rusdan adama arvad olmaz” deyimlərinin həqiqətini təcəssüm etdirir. 

~ Həcəmət Əsədullahın öz dul qızını Sucəddinin evli olduğunu bilə-bilə ona ərə verməsi 

Azərbaycan mentalitetinin reallıqlarını inikas edir. 

 ~ Dəymədüşər Xumarın Sucəddinin evli olduğunu bilə-bilə ona ərə getmək istəməsi bir 

tərəfdən dul qızların öz atası evlərində düşdükləri ağır mənəvi durumu, o biri tərəfdən də 

Azərbaycan mentalitetinin reallıqlarını əks etdirir. 

~ Rayon əhlinin Sucəddinin evli olduğunu bilə-bilə ikinci dəfə evlənməsi xəbərinə sevin-

məsi daha acı reallığı – ağır maddi durumda yaşayan insanların ikinci dəfə evlənənin toyunda 

pul yazdırmadan yeyib-içmək fürsəti əldə etməsini ifadə edir. 

Milli həyatın bütün bu sosial neqativləri hekayənin girişinin alt planını təşkil edir: üst plan 

isə oxucuya ləzzətli bir əhvalatla qarşılaşacağını vəd edir. Göründüyü kimi, Ağarəhimin ya-

ratdığı mətnlər bir üzü ilə güldüyü halda, o biri üzü ilə ağlayır: o, müdrik Azərbaycan insanı 

kimi həyatda şirin ilə acının, gülüş ilə kədərin, işıqla qaranlığın əkiz olduğunu təsdiq edir. 

Bunlar həyatın sadə həqiqətləridir, ancaq Ağarəhim həyatın bütün mürəkkəbliklərinin elə bu 

sadə həqiqətlərin kombinasiyalarından ibrət olduğunu göstərir. Həyatı hara fırladırsansa-fırlat, 

harasından baxırsansa-bax, fərq etmir, onun mahiyyətində varlıq aləminin bu ikili strukturu 

durur. Həmin ikilik sənətkarın yaratdığı bədii mətnlərin poetik əsasını təşkil edir. Ağarəhimin 

təhkiyəçilik üslubu da bu ikiliyə müncər olunur. Mətnlərinin eksplisit və implisit ifadə plan-

ları da həmin dualizmi ifadə edir. 

Bu halda sual meydana çıxır:  

Ağarəhim yaradıcılığında ikiliyin estetik kateqoriya və bədii üslub səviyyəsində təzahürü 

nə ilə şərtlənir: müəllifin ixtiyari seçimi, ya təbii-instinktiv hal? 

Sənətkarın nəsri üzərində apardığımız müşahidələr bizə belə bir qənaətə gəlməyə imkan 

verir ki, Ağarəhimin yaradıcılığı təbii-instinktiv bünövrə üzərində durur. Əvvəlki yazılarımız-

da qeyd etdiyimiz kimi, o, öz nəsri ilə bütövlükdə milli təhkiyə üslubunu təmsil edir. Həmin 

üslubun şərti başlanğıc nöqtəsi mifdir. Bu cəhətdən, Ağarəhimin, ən azı, bu hekayəsində təq-

dim olunan qəhrəmanların hamısı mifik trikster kompleksini təqdim edir. 

Mifik trikster obrazı, sadə şəkildə desək, bir-birinə əks olan keyfiyyətləri özündə birləşdi-

rən vahid obrazdır. Yəni o eyni zamanda həm qəhrəman, həm qorxaq, həm mərd, həm na-

mərddir və s. Zahirən çox sadə quruluşa malik olan bu obraz mifik dünya modelinin bütün 

mürəkkəbliklərini özündə inikas edir. 

P.Radin yazır ki, trikster Amerika hindularının mifolofiyasının və mümkündür ki, bütün 

mifologiyaların ən qədim obrazıdır (12, s. 233-234).  

K.Q.Yunq göstərir ki, hiyləgər oyunlara və ziyankar hərəkətlərə məhəbbət, cildi dəyişmək 

qabiliyyəti, ikili (yarı heyvan, yarı ilahi) təbiət, hər cür əzab-əziyyətə meyllilik triksterlərə xas 

keyfiyyətlərdir (10, s. 237).  

K.Levi-Stros Quzğun, Koyot kimi mifik quş-triksterlərin nümunəsində yazır ki, triksterlər 

özünəməxsus marginal-meditor xarakterə malikdir: onlar leş yeyərək həyatla ölüm arasında 

mediasiyanı həyata keçirirlər (11, s. 2).  

Y.Çernyavskaya triksterlərə xas olan dörd fuksional keyfiyyəti qeyd edir:  

1) uşaqlıq (uşaq sadəlöhvlüyü mənasında – S.R.); 

2) ambivalentlik (əks, yəni həm müsbət, həm mənfi keyfiyyətlərə malik olmaq – S.R.); 

3) gülüş başlanğıcı (gülüş kökünə bağlılıq – S.R.); 

4) dönərgəlik (cilddəyişmə, çevrilmə – S.R.) (11, s. 3). 

Ən başlıcası, triksterlik status, situasiya, daha doğrusu, sabit statuslararası durum, aralıq 

haldır. O, strukturda qütblər arasında, onları qovuşduraraq özünə yer alır. Y. Çernyavckaya 
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belə bir sual qoyur: “Ağıllının”n ağlı ilə “axmağın” səfehliyinin hansısa ümumi bir nöqtədə 

birgələşməsi mümkündürmü? Belə fikirləşirəm ki, bəli. Bu şərti nöqtəni “ağılsızlıq nöqtəsi” 

(yaxud “Trikster nöqtəsi”) adlandıraq... Ağıllı da, axmaq da “ağıllılıq” və “axmaqlığın” vərdiş 

olunmuş modellərindən “imtina etdiyi” halda trikster ola bilərlər. Trikster – situativliyin (şə-

raitdən asılılığın – S.R.) canlı təcəssümüdür” (11, s. 4). 

Bizcə, Y.Çeryavskayanın müəyyənləşdirdiyi “ağılsızlıq nöqtəsi” (yaxud “Trikster nöqtə-

si”) Ağarəhimin, ən azı, “Çox mübarək” novellasının qəhrəmanlarını səciyyələndirmək üçün 

ən uyğun nöqtədir. Belə ki, hekayədə təqdim olunan bütün obrazlar, əslində, trikster arxetipi-

nin strukturunu təcəssüm etdirir. Novellanın bütün obrazları mənəvi dəyərlərin bir-birinə əks 

olan müsbət-mənfi qütblərini (xeyir-şər, yaxşı-yaman, ağıllı-axmaq, abırlı-abırsız...) eyni za-

manda qovuşdurur: 

Sucəddinin yarıyaş çağında Rusiyadan qayıdaraq azərbaycanlı xanımla ailə qurmaq istə-

məsi onun milli kimliyinin təzahürü baxımından müsbət sayılsa da, o, bir trikster kimi daxilən 

həm də mənfi dəyərlərin daşıyıcısıdır: rəsmi kəbində olduğu arvadından xəbərsiz evlənmək 

istəyir. Digər tərəfdən, onun ikinci dəfə evlənmək istəməsi zahiri planda milli dəyərlərin qo-

runması təsirini bağışlasa da, əslində, birinci arvadından, sadəcə, can qurtarmaq istəyir. Ağa-

rəhim Sucəddinin trikster xarakterini onun çaqqur-çuqqur ləqəbində ifadə edir. Caqqur-çuq-

qur ticarət qeyri-mənəvi üsullara əsaslanan, baş girələmək mənasında olan ticarətdir. 

Sucəddinə ərə getmək istəyən dəymədüşər Xumar özünün xanım-xatın kimi qələmə versə 

də, elə dəymədüşər xarakteri üzündən birinci ailəsi dağılmışdır. O, öz evliliyini özünün şəxsi 

seçimi kimi qələmə verməyə çalışsa da, əslində, məqsədi nəyin bahasına olursa-olsun ərə get-

məkdir. Kəbin mərasimində Sucəddinə ərə getmək imkanı əldən çıxanda dərhal yeni fürsəti 

dəyərləndirir: indiyə qədərki bütün ciddiyyətinin unudub əsil xarakterini ortaya qoyaraq təsa-

düfi namizədə ərə gedir. 

Xumarın atası tez-tez “eldən ayıbdır” ifadəsini təkrarlayıb, özünün ağırtaxta kişi, el ağsaq-

qalı kimi qələmə versə də, əslində dul qızından canını qurtarmaq üçün istənilən varianta hazır-

dır. 

Beləliklə, Ağarəhim Azərbaycan sosial reallıqlarını təmsil edən bu obrazları VVAQ (kə-

bin) idarəsində bir yerə cəm etməklə “trikster nöqtəsi” yaradır. “Trikster nöqtəsi”, yuxarıda is-

tinad olunduğu kimi, qütblərin qovuşduğu nöqtədir. Qütblərin qovuşması “böhran” yaratmaq-

la köhnə reallığın yeni reallığa transformasiyasına səbəb olur. 

Yerli VVAQ şöbəsinin müdiri Naz-nazı Qəmər Sucəddinin rəsmi nikahda olduğunu bilib 

kəbin kəsmək istəmir. Özünü qanunpərəst göstərir, lakin cibinə pul qoyulan kimi trikster ma-

hiyyəti, yəni qanunpərəst insan obrazının altındakı rüşvətxor məmur obrazı təzahür edir. O, 

eyni zamanda qorxur. Lakin bu qorxu vicdan qorxusu yox, qanunsuz işin üstünün açılması 

qorxusudur. Naz-nazı Qəmər baş idarədə oturan Məcidə müraciət edir. O da rüşvətxordur. La-

kin özünün artist kimi aparır. Beləliklə, məlum olur ki, VVAQ idarəsində bir məkana toplaşan 

personajların hamısı mahiyyətcə artist – triksterdir. 

VVAQ ailə quranların qeydə alındığı müəssisədir. Burada yeni həyatın – yeni durum/si-

tuasiyanın, yeni yaradılışın əsası qoyulur. Hekayə personajlarının düşdüyü situasiya da bütün 

hallarda yeni durumla nəticələnməlidir. Yeni yaradılış Sucəddinin rəsmi xanımı Nina Nikola-

yevnaın qəfil gəlişi  ilə baş verir: 

~ Sucəddin evlənə bilmir; 

~ Xumar elə oradaca sırtıq Sülfəli milə kəbin kəsdirir; 

~ Xumarın ata-anası dul qızlarını ərə verə bildikləri üçün xoşbəxt olurlar.  

Məqalənin aktuallığı. Yazıçı Ağarəhimin nəsri Azərbaycan nəsr məkanında özünəməx-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 11 

sus hadisədir. Onun nəsli milli ədəbi ənənələrin dərin qatlarına bağlılığı ilə xüsusi seçilir. Bu 

qatların üzə çıxarılması Azərbaycan milli nəsr stixiyasının qorunması və davam etdirilməsi 

baxımından son dərəcə aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Çoxsaylı əsərləri ilə müasir Azərbaycan ədəbiyyatında öz poetik 

məkanını ilə tanınan Ağarəhimin yaradıcılığının əsas xüsusiyyəti onun bütün janrlarda milli 

dəyərlərə söykənməsi və yaratdığı bədii reallıqları başdan-başa milli material üzərində qurma-

sıdır. Bu cəhətdən, Ağarəhimin “Çox mübarək” adlı novellası səciyyəvidir. Hekayənin baş-

lanğıcı birbaşa reallığa açılır: öz satirik boyaları ilə gerçək olanı göstərir. Hekayədə təqdim 

olunan qəhrəmanların hamısı mifik trikster kompleksini təqdim edir. Mifik trikster obrazı bir-

birinə əks olan keyfiyyətləri özündə birləşdirən vahid obrazdır. Hekayədə təqdim olunan bü-

tün obrazlar, əslində, trikster arxetipinin strukturunu təcəssüm etdirir. Novellanın bütün ob-

razları mənəvi dəyərlərin bir-birinə əks olan müsbət-mənfi qütblərini (xeyir-şər, yaxşı-yaman, 

ağıllı-axmaq, abırlı-abırsız...) eyni zamanda qovuşdurur. Ağarəhim Azərbaycan sosial reallıq-

larını təmsil edən bu obrazları VVAQ (kəbin) idarəsində bir yerə cəm etməklə “trikster nöqtə-

si” yaradır. “Trikster nöqtəsi”, yuxarıda istinad olunduğu kimi, qütblərin qovuşduğu nöqtədir. 

Qütblərin qovuşması “böhran” yaratmaqla köhnə reallığın yeni reallığa transformasiyasına sə-

bəb olur. 

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

tiqamətdə yazılacaq əsərlərdə istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə tədris prosesində 

istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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С.Г. Рзасой 

 

«Трюк-точка» к творчеству Агарахима вид сверху 

 

Резюме 

 
Известный своими многочисленными произведениями и своим поэтическим прос-

транством в современной азербайджанской литературе, главная особенность творчества 

Агарахима состоит в том, что он во всех жанрах опирается на национальные ценности 

и строит свои художественные реалии исключительно на национальном материале. Ха-

рактерен в этом отношении рассказ Агарахима «Очень блаженный». Начало рассказа 

открывается прямо в реальность: оно показывает реальное своими сатирическими крас-

ками. Все герои рассказа представляют собой комплекс мифического трикстера. Мифи-

ческий образ трикстера – единый образ, сочетающий в себе противоположные качест-

ва. Все образы, представленные в повести, по сути, воплощают структуру архетипа 

трикстера. Все образы романа сочетают в себе положительные и отрицательные полюса 

нравственных ценностей (добро и зло, добро и зло, мудрое и глупое, бессовестное и 

бессовестное...) одновременно. Агарахим создает «трикстерскую точку», объединяя эти 

образы, представляющие социальные реалии Азербайджана, в управлении VVAQ (хи-

жина). «Точка трикстера» — это точка, где встречаются полюса, как упоминалось вы-

ше. Слияние полюсов создает «кризис» и превращает старую реальность в новую 

реальность. 

 

S.G. Rzasoy 

 

“Trickster point” to Agarahim's work plane view 

 

Summary 

 
Known for his numerous works and his poetic space in modern Azerbaijani literature, the 

main feature of Agarahim's work is that he is based on national values in all genres and builds 

his artistic realities entirely on national material. In this regard, Agarahim's short story "Very 

Blessed" is typical. The beginning of the story opens directly to reality: it shows the real thing 

with its satirical colors. All the heroes in the story represent a mythical trickster complex. The 

mythical trickster image is a single image that combines opposite qualities. All the images 

presented in the story, in fact, embody the structure of the trickster archetype. All the images 

of the novel combine the positive and negative poles of moral values (good and evil, good and 

evil, wise and foolish, shameless and shameless...) at the same time. Agarahim creates a 

"trickster point" by combining these images, which represent the social realities of 

Azerbaijan, in the management of VVAQ (cabin). The "trickster point" is the point where the 

poles meet, as mentioned above. The merging of the poles creates a "crisis" and transforms 

the old reality into a new reality. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 11.01.2022 
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Azərbaycanın nicatı barədə fikirlər XX əsr şairlərimizin demək olar ki, əksəriyyətini həyə-

cana gətirən mətləblərdən olmuşdur. Onlar ətrafa Vətənin səadəti hissilə göz gəzdirəndə gör-

dükləri çirkabları, vətən xainlərinin çirkin daxili aləmini ürəkdən qopan odlu sözlərlə atəşə 

tutmuşlar. Qulamrza Səbri Təbrizi öz vətənində doğma ana dilinin buxovlara salınmasına dö-

zə bilmir. Dilinin azad olunmasını hər məsələdən üstün tutur.  

Azərbaycanın görkəmli ictimai xadimi, xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov “Cənubi Azərbay-

can ədəbiyyatı antologiyası” kitabında yazır: “Böyük yazıçıların əsərləri Azərbaycan bədii 

fikrinin ölməzlik səhifəsində şərəfli yer tutur. Onlar ümum Azərbaycan, xüsusən Cənubi Azər-

baycan və İran cəmiyyətlərinin həyatını, fikirlər, düşüncələr aləmini, feodal geriliyinin və 

müstəbid şah üsul-idarəsinin bu cəmiyyətlərin mənəvi aləmində açdığı yaraları elə dərindən, 

elə məharətlə və ürək yanğısı ilə, daima doğma torpağının taleyini düşünən qeyrətli oğulları 

kimi elə həyəcanla, ehtirasla təsvir etmişlər ki, onların əsərləri müasirlərini də, sonrakı nəsil-

ləri də tərəqqi uğrunda mübarizəyə sövq etmiş, Azərbaycan xalqının ictimai fikrinə güclü təsir 

göstərmiş, xalqın azadlıq mübarizəsində böyük rol oynamışlar”. 

Azad gələcəyə inam, əvvəl-axır zalımların məhv ediləcəyinə, qaranlığın çəkilib səhər açı-

lacağına sarsılmaz inam şairlərin ürəyini xalq və vətən məhəbbətilə dolmuş və bu sevgi nəsil-

dən-nəslə keçmişdir. Bəli, vətən eşqi, xalqa məhəbbət insanın fikrini hərəkətə gətirən, iradəsi-

ni möhkəmlədən ecazkar qüvvədir və bu işıqsaçan qüvvə həmişə cənub şairlərini ilhamlandır-

mışdır. 

Müasir Azərbaycan poeziyasını tədqiq edərkən tez-tez belə bir cəhətlə rastlaşırıq ki, söylə-

nən poetik mülahizələr şəxsən yaşanmış hiss-həyəcanlardan, şəxsi təcrübədən doğmur. Bəzən 

iddia çox böyük olur, lakin bir tərəfdən şeirin səviyyəsi, digər tərəfdən isə mövzunun müəllif 

üçün doğmalıq dərəcəsi həmin iddianı doğrultmur. Çünki müəllifin həyatı ilə, yaradıcılığı ilə 

o iddia arasında üzvi bağlılıq yoxdur. Bu bədii-estetik təsirə ziyan vurur və təbii ki, sənətin 

gerçək, həyati, xəlqi bir sərvət kimi qavranmasına mane olur. Bədii iddia doğma hisslərin, ya-

şanmış ömrün təbii nəticəsi olduqda isə əksinə, həmin təsirin emosional gücü daha da artır. 

Pərvanə Məmmədli Q.S. Təbrizinin siyasi lirikasını təhlil edərək yazır: “Müəllifi siyasi 

oyunların, sosial ədalətsizliyin insanın taleyində və mənəviyyatında açdığı yaralar çox düşün-

dürür. O, bu ağrıları öz poetik üslubuna məxsus bir tərzdə ifadə edir; şairin ruhunu qəbrə sa-

lıb, qanundan divar hörüb, məzhəblərə qul edirlər. O isə buna etiraz səsini ucaldır: 
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Uçurun bu daşları, 

İnsan ruhu qəbrə sığışmaz. 

 

Bəşər tarixində nadir xalqların taleyinə düşmüş ikiyə parçalanma iki əsrdir ki, Azərbaycan 

xalqını ciddi sınaqlara çəkir. Bu, daim şairin ürəyini ağrıdır: 

 

Necə bir Vətənə 

iki deyəsən?! 

 

İslam inqilabının qələbəsindən sonra bir-birini əvəz etmiş siyasi böhranlar, yaranmış mü-

rəkkəb və gərgin vəziyyət şəraitində Cənubi Azərbaycan Demokratiyası, Tehranda və s. şə-

hərlərdə yaşayan azərbaycanlılar İran İslam Respublikasının ümumi mənafeyindən çıxış et-

məklə yanaşı, inqilabdan sonra verilmiş nisbi azadlıqlar çərçivəsində milli inkişaf sahəsində 

bəzi nailiyyətlər qazana bildilər. Böyük məhdudiyyətlə olsa da, Azərbaycan dilində kitablar, 

qəzet-jurnallar çap edildi, şəxsi təşəbbüslər əsasında Azərbaycan dilini öyrədən kurslar açıldı, 

bəzi siyasi təşkilatlar və cəmiyyətlər fəaliyyətə başladı, bir sıra mədəniyyət ocaqları, o cümlə-

dən Tehran və Təbrizdə ayrı-ayrılıqda Azərbaycan yazıçılar və şairlər cəmiyyəti işə başladı və 

s. Bu nailiyyətlərin qayəsini azərbaycanlıları vahid Azərbaycan tarixi və onun mənəvi sərvət-

ləri ilə tanış etmək, vahid tarixi-mədəni köklərə malik Şimali Azərbaycanı və İran Azərbayca-

nı arasında elmi, ədəbi və mədəni əlaqələrin yaranmasına, bu sahədə körpü salınmasına yar-

dım etmək və bu dayaqlar üzərində Güney Azərbaycanın inqilabi və demokratik ruhlu ədəbiy-

yat və incəsənətini inkişaf etdirmək kimi mühüm vətəndaşlıq məsələləri təşkil edirdi. Bu mə-

sələlərin qoyuluşunda vahid Azərbaycan xalqının mədəni irsinin mühüm bir hissəsini təşkil 

edən Şimali Azərbaycanın elm və mədəniyyəti ilə tanışlığa, burada elm, mədəniyyət və incə-

sənətin müxtəlif sahələrindəki nailiyyətlərdən faydalanmağa, bunların həyata keçirilməsi üçün 

zəruri olan əlaqələrin yaradılmasına, qiyabi də olsa, yaranmış mənəvi-mədəni əlaqələrin daha 

da canlandırılmasına Güney Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin, elm və incəsənətin inki-

şafının rəhni kimi baxılması, bunların Güney Azərbaycan üçün örnək hesab edilməsi olduqca 

səciyyəvidir. 

İran İslam Respublikasının rəhbərliyi milli əsasda gedən bütün çıxışlara fərq qoymadan 

barışmaz mövqe tutması, rəhbərliyin sözündə və əməlində nəzərə çarpan uyğunsuzluq kəskin 

ictimai problemin - milli məsələnin həllinə əngəl törədən amillər olmaqla, ölkədə ayrı-ayrı 

millətlərin öz haqlı tələbləri uğrunda mübarizəsini son dərəcə çətinləşdirir. 

Qulamrza Səbri Təbrizinin Azərbaycanın ən yaralı yeri olan Qarabağ probleminə özünə-

məxsus münasibəti vardır. Şair Qarabağ münaqişəsi başlandığı ilk gündən bütün rahatlığının 

pozulduğunu poetik bir dillə ifadə etmişdir. Eləcə də, qürbətdə yaşayan həmyerlilərimizin hər 

vasitə ilə Azərbaycana kömək etməyə çalışması vətənpərvərlik amalı kimi səciyyələndirilir. 

Şairin qənaətincə, xaricdəki soydaşlarımız öz işini görsə də, başlıca məsələ xalqın birliyi, öz 

gücünə inamıdır. Azərbaycan xalqı öz problemlərini yalnız özü həll edə bilər. Kənar qüvvələr 

ancaq öz mənfəətini güdür və siyasətini maraqlar üzərində qurur. Şair fikirlərini nəzmə çəkə-

rək “Qarabağ harayı” şeirini yazır: 

 

Yuxumda görürəm 

 minib zülmət yaran tankıma. 

Almışam Şuşanı, Qarabağı, 

   Kəlbəcəri qucağıma. 
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Doldururam şəhərləri, 

  kəndləri uçan quşlarla. 

Hətta qovuram düşməni 

 qədim İrəvan yurdumdan. 

 

Şeirin sonrakı sətirlərində müəllif torpaqlarımızın düşmən əsarətindən xilas olması ilə 

bağlı qənaətlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirir: 

 

Bu, yuxu deyil, 

 həqiqətdi, inanın, 

Verməsə düşmən torpaqlarımı, 

Qoymaram 

 İrəvanda - Ermənistanda bu zalımları. 

Sürərək zülmət yaran 

 tankımla sülh yolunda. 

 

Qarabağ problemini ətraflı bilən Qulamrza Səbri Təbrizi müsahibələrin birində deyir: 

“Xalqımız uydurma Qarabağ problemi ilə, erməni təcavüzü ilə sınağa çəkilib. Sülh danışıqla-

rını aparmalıyıq, yoxsa bizə davakar damğası vurarlar. Ancaq bu da baş tutmasa, silah gücü-

nə torpaqlarımızı azad etməliyik. Erməni tarixən əlaltı, nökər olub, onun-bunun sözü ilə otu-

rub durub. Erməni kötək yeməsə, ağlı başına gəlməz. Qarabağı düşmən tapdağından xilas et-

məsək, bir ləkə kimi üstümüzdə qalacaq, bütün dünya qarşısında başıaşağı olacağıq. Odur ki, 

bu gün əsgərə, əsgər ailəsinə qayğı bir nömrəli vəzifəmiz olmalıdır. Kənardan hansısa kömə-

yə bel bağlamamalıyıq. Vasitəçi dövlətlər öz mənafelərindən çıxış edirlər. Başımıza yalnız 

özümüz çarə qıla bilərik. Qondarma siyasətçilər, saxta vətənpərvərlər xalqda özünə inamı 

sarsıtsalar da, vəziyyət ümidsiz də deyil. Torpağı qaytarmaq üçün xalqda bu inamı bərpa et-

mək lazımdır. Övladlarımızı Vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət ruhunda tərbiyə etməliyik. Sə-

məd Behrəngi deyir ki, “dosta məhəbbət müqəddəs olduğu kimi, düşmənə nifrət də müqəddəs-

dir”. 

Qulamrza Səbri Təbrizi  Qarabağ probleminin xalqımızın xeyrinə həll olunacağına inanır: 

 

Ey kaş... 

Sənə bu ad qoyulmayaydı. 

Yurdun yerlə-yeksan olmayaydı. 

Fəqət hər qaranlığın 

Bir işıqlı sabahı var. 

Açılacaq o işıqlı sabah 

Sənin qara bəxtinə. 

Yenə igid oğlanların 

Qalxacaq təxtinə. 

 

Ədibin yaradıcılıq irsinin araşdırıcılarından biri olan Elçin İsgəndərzadə yazır: “Mən Qu-

lamrza Səbri Təbrizinin vətən ruhlu, vətən sevgili şeirlərini oxuduqca onu bu mübarizənin ön 

sıralarında hiss edirəm. Şair təkcə Azərbaycanın düşmənlərinə qarşı deyil, eyni zamanda bu 

müstəvi üzərində dayanaraq daha qlobal məsələlərə toxunur. Bu gələcəkdə başlanacaq mənə-

vi bir mübarizənin əsasıdır. Yuxarıda da bəhs etdiyimiz kimi, şair Qərb və Şərq məsələlərinə 
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həmişə toxunub. Sonra şair kiçik Azərbaycan hücrəsindən çıxaraq dünyəvi məsələləri təhlil 

edir. Əgər S. Rüstəmxanlının “Ömür kitabı” nəsrlə yazılmış Azərbaycanın xəritəsidirsə, Qu-

lamrza Səbri Təbrizinin şeirləri həmin xəritənin hiss və həyəcanlarıdır”. 

Sənətkar baxışının həyata nüfuz dərinliyi ilə, bu dərinliyin miqyas və vüsət ölçüləri ilə bü-

tünlükdə sənətin bədiilik və sənətkarlıq gücü, onun həyatımızda tutduğu mövqeyin və oynadı-

ğı rolun məna və əhəmiyyəti də şərtlənmiş olur. Ədəbiyyatımızın uğur və kəsirləri, qüvvətli 

və zəif cəhətləri müasirliyin irəli sürdüyü ən aktual məsələlərə onun konkret bədii reaksiya-

sında xüsusilə aydın görünür. Cəmiyyətin ictimai əxlaqı, şəxsiyyətin düşüncə, ideal və arzula-

rı haqqında real və möhtəşəm bədii həqiqətlər ümumxalq, ümumdövlət miqyaslı “mənəvi sər-

vət” əhəmiyyəti kəsb edir və ədəbiyyat məhz müasir inkişafı mərhələsində realizmin sınaqla-

rından çıxmış ənənələrinə sədaqətin sabitliyi və fasiləsizliyi ilə səciyyələnir. Qulamrza Səbri 

Təbrizi timsalında əsl xəlqilik, realizm prinsiplərinə əsaslanan elə əsərlər yaradır ki, onlarda 

ictimai problemlər həm də şəxsiyyətin fərdi taleyi səviyyəsində öz bədii həllini tapa bilir. 

Məqalənin aktuallığı. Qulamrza Səbri Təbrizi timsalında Vətən motivini əsl xəlqilik, rea-

lizm prinsiplərinə əsaslanan qələmə alır, əsərlərində ictimai problemlər həm də şəxsiyyətin 

fərdi taleyi səviyyəsində öz bədii həllini əks etdirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın еlmi yеniliyini şərtləndirən amillərdən biri də Q.S. 

Təbrizinin yaradıcılığına müasir milli-nəzəri fikir işığında yanaşılması, оnun haqqında yazıl-

mış əvvəlki tədqiqatlardakı yanlış və birtərəfli mеyllərin tənqid оlunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, magistr və bakalavr-

ların elmi axtarışının qaynaqlarına çevrilə bilər. 
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К.А. Мамедова 

 

Мотивы родины в творчестве Гуламрза Сабри Табризи 

 

Резюме 

 
Г.С. Табризи – один из обладателей пера, который уникален и обладает совершенно 

новыми поэтическими качествами. Это своеобразие и неповторимость характеризуется 

содержанием и формой авторских произведений, а также идейно-эстетическими аспек-

тами. Г.С. Тебризи внес большой вклад в обеспечение победы реализма, расширив 

кругозор общественного мнения о южно-азербайджанской литературе, приблизив ее к 

жизни, борьбе народа, его духовным нуждам, горестям и радостям. 
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K.A. Mammadova 

 

Country motives in the creativity of Gulamrza Sabri Tabriz 

 

Summary 

 
G.S. Tabrizi is one of the owners of the pen, who is unique, with completely new poetic 

qualities. This originality and uniqueness are characterized by the content and form of the 

author's works, as well as ideological and aesthetic aspects. GS Tabrizi made a great 

contribution to the victory of realism by expanding the scope of public opinion of South 

Azerbaijani literature, bringing it closer to life, the struggle, spiritual needs, sorrows and joys 

of the people. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 18.02.2022 
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Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli kimlik məsələsi 
 

Elnurə Tofiq qızı Abdullayeva 
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поэзия, идеи, борьба, структура 

Key words: South Azerbaijan, revolution, national identity, poetry, ideas, struggle, 

structure 

 

Rusiyanın və Avropanın tarixində bir sıra dəyişikliklərin yaranmasına rəvac verən 1905-ci 

il Birinci rus inqilabı Şərq dövlətlərində, xüsusilə İranda da azadlıq uğrunda mübarizə ilə ya-

naşı, ictimai fikirdə və ədəbiyyatda milli kimilik məsələsinin ön plana çıxmasında mühüm rol 

oynayırdı. Bu inqilabın aşkar təsiri ilə İranda baş vermiş və əsas liderləri azərbaycanlılar olan 

Məşrutə inqilabı (1905-1911) İranın tərkib hissəsi olan Güney Azərbaycanda da əhalinin siya-

si fəallığının artmasına, ölkədə demokratik ideya və fikirlərə marağın kifayət qədər güclənmə-

sinə səbəb oldu. Məşrutə hərəkatının başlanması ərəfəsində Tehranda demokratik düşüncəli, 

əsasan Qərbyönlü ziyalıların təşəbbüsü ilə “İnqilab komitəsi”, “Maarif əncüməni”, Təbrizdə 

“İctimaiyyun-amiyun” (“Sosial demokrat”) kimi təşkilatlar (1906) yaradıldı. Bu təşkilatların 

başlıca məqsədi həmin illərdə mövcud quruluşa, şahlıq rejiminə qarşı artmaqda olan narazılığı 

vahid bir məcraya yönəltmək, monarxist bir ölkədə demokratik qanunlara söykənən müəyyən 

islahatlar aparmaqdan ibarət idi. Mərhələ-mərhələ şiddətlənən, hakimiyyətin dəyişilməsi mə-

sələsini gündəmə gətirməsə də, qanunların təzələnib zamanın və insanların vəziyyətinə uyğun 

bir şəklə gətirilməsi uğrunda mübarizənin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxıb adı tarixin sə-

hifələrinə qızıl xətlə yazılan Məşrutə inqilabından çəkinərək məcburiyyət qarşısında qalan 

Müzəffərəddin şahın Konstitusiyanın (Qanuni-əsası) qəbul edilməsi və Şura Məclisinin (Par-

lament) çağırılması barədə fərmanlar verməsi İranın və Cənubi Azərbaycanın tarixində o döv-

rə qədər görünməmiş misli-bərabəri olmayan hadisələr idi. Həmin illərdə Azərbaycanı idarə 

edən Müzəffərəddin şahın oğlu, vəliəhd Məhəmmədəli Mirzə fərmanların Azərbaycanda icra 

olunmasına mane olsa da, istəyinə çata bilmədi. Məhz Məhəmmədəli Mirzənin bu anti-insani 

və anti-humanist addımlar atması hərəkatın Təbrizdən başlayaraq yenidən baş qaldırmasına, 

kütləvi hal almasına və bütün İrana yayılmasına səbəb oldu. Çox keçmədi ki, lideri Səttarxan 

olan Təbriz məşrutəçiləri Məhəmmədəli Mirzə və onun havadarlarına tarixi bir dərs verərək 

qadağaları aradan qaldırmağa müvəffəq oldular və beləliklə, Məşrutə inqilabının qələbə sora-

ğını bütün İrana və dünyaya yaymağa müvəffəq oldular.  

Məlum olduğu kimi, ədəbiyyat, bədii söz nə qədər fərdlər tərəfindən yaradılsa da, cəmiy-

yətin, toplumun həyatında, əxlaq və mənəviyyatında baş vermiş hadisələr ictimai-ədəbi fikir-

də əksini tapır və həyatdakı olaylarsız bədiyyat ötüşə bilmir. Bu mənada Məşrutə dövrü Cənu-

bi Azərbaycan ədəbiyyatını sərf-nəzər edərkən belə bir mənzərə ilə qarşılaşırıq ki, “Məşrutə 

dövründə ədəbiyyat xalq hərəkatının salnaməsi, dövrün bədii təfəkkür inkişafının, ictimai hiss 
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və həyəcanlarının güzgüsü olmuşdur” (5, s. 35). 

Məşrutə dövrü Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının əksər nümunələri poetik forma və janr-

larda yaranmış, belə demək mümkünsə, bədii sözün əsas, aparıcı qolunu poeziya təşkil etmiş-

dir. F.e.d. Rəhim Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Məşrutə inqilabının ən radikal qüvvəsi olan Cə-

nubi azərbaycanlılar, xüsusilə Təbriz camaatı arasında inqilabi poeziya çox populyar idi” (3, 

s. 46). Bu illərdə istər Azərbaycan dilində, istərsə də fars dilində meydana gələn poetik əsər-

lərdə əsas mövzuları milli dəyərlərin təbliği, millətə səadət və insansevərlik, vətənpərvərlik, 

azadlıq uğrunda mübarizəyə çağırış motivləri təşkil edir. Həmin illərdə yazıb-yaratmış H.R.-

Sərraf, S.Ə.Gilani, S.Səlmasi, M.C.Məşuf, M.Ə.Xazin, B.Abbassazdə, M.M.Şəbüstəri və baş-

qalarının yaradıcılıqlarında yuxarıda qeyd etdiklərimiz çox aydın şəkildə öz dolğun poetik ək-

sini tapmışdır.   

İranın o zamankı ictimai-siyasi vəziyyətində və cəmiyyətdə gedən mübarizələr fonunda 

demokratik inqilabi ruhu gücləndirən, xalqın çoxdankı arzularını ifadə edən, onun hürriyyət-

sevər bir xalq olduğunu, lakin hələ də qəflətdə qaldığını xatırladan şair şeirin ilk misraları ilə 

oxucusuna ərk və bir qədər də hiddətlə xitab edərək deyir:  

 

Ey milləti-İslam, oyan, vəqti-səhərdir, 

Bəsdir, bu qədər yatma, çürürsən nə xəbərdir. 

Dur, vəqti-səhərdir!  (7, s. 75) 

 

Diqqət edilərsə, bu misralarla H.R.Sərraf təkcə vətəndaşları olan Cənubi azərbaycanlılara 

deyil, bütün dindaşlarına, Məhəmməd ümmətinə, İslam millətinə - müsəlmanlara üz tutur.  

Xatırlamaq yerinə düşərdi ki, şeirin yazıldığı dövrdə İranda yaşayan azərbaycanlılar özlə-

rini ayrıca, əlahiddə millət yox, İranın vətəndaşı və İran milləti, daha geniş mənada müsəlman 

milləti hesab edirdilər. Bu mənada H.R.Sərrafın azərbaycanlılara deyil, bütün islam millətinə 

xutabı tamamilə başadüşüləndir və əslində, bu xitabda xitabət obyekti kimi daha çox haqqı 

tapdanan, Tehranın mərkəzi hökumətindən asılı vəziyyətdə olan Azərbaycandır. “Qafil düşü-

bən dinini dünyaya satıbsan!” nidası ilə həmvətən və həmdinlərini qəflət yuxusundan ayıldıb 

öz hüquqlarını müdafiə etməyə çağıran böyük humanist bəzən canından artıq sevdiyi milləti 

ittiham etməkdən belə çəkinmir, onun yatmağının ölümdən də betər olduğunu alovlu sətirlərlə 

bəyan edir:  

 

Yatmaq belə olmaz, bu ölümdən də betərdir, 

Dur, vəqti-səhərdir! (7, s. 75) 

 

Göründüyü kimi, millətinin halına acıyan, vətəndaşların təcəddüd, inkişaf əsri olan XX 

əsrdən, əsrin əvvəllərində biri digərini əvəz edən cahanşümul hadisələrdən ibrət götürmədiyi-

ni, hələ də xabi-qəflətdən oyanmağa səy göstərmədiyini görən şair onları seçim qarşısında qo-

yur. Açıq kontekstdə onlara bildirir ki, düşdüyün əsarət, gerilik, korazehinlikdən, maarif və 

mərifətsizlikdən qurtarmaq üçün qapıldığın səfalət yuxusundan ayılmasan, xaricilər bir yana, 

həmsayələrin də səni tapdalamaqdan çəkinməz. Haqlı olduğunu bilə-bilə zülmün qarşısında 

qolu bağlı qul kimi boyun burduqca, həqiqətdən uzaqlaşıb övhama qapıldıqca, birləşib zalıma 

qarşı üsyan etmədikcə, aqibətin bu günkündən daha pis, halın pərişan olacaq. Çünki zaman 

sən düşündüyün zaman deyil. Dünyanın əksər xalqları ayağa qalxaraq özgürlüyünü tələb etdi-

yi bir vaxtda “hamı yatmışların oyanıb öz eybini qandığı belə bir tarixi məqamda hər kimsə 

yatsa, qanı hədərdir”. 
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Məşrutə dövrü ədəbiyyatının bir sıra poetik nümunələri milli dirçəlişin, xalqın arzu və is-

təklərinin ifadəçisi olduğundan, milli ruhlu, inqilabi mövzulu şeirlər camaat içərisində tez ya-

yılır, bir çox hallarda müəlliflərinin adları belə xalqın yadından çıxır, onlar az qala folklor nü-

munələri hesab olunurdu. Belə poetik nümunələrində əksəriyyətində “Səttarxan və xalq azad-

lığı tərənnüm olunur, mürtəcelər lağa qoyulur, lənətlə yad edilirdilər” (4, s.20) . 

Belə müəllifi unuduımuş şeirlərin birində oxuyuruq: 

 

Səttarxan geyib qərəni, 

Bağlayıb bəndi-bərəni, 

Qoymur kənardan gələni, 

Bərəkallah, qəllac oğlan, 

Məşrutəyə fərrac oğlan! (2, s. 47).  

 

Müəllifi bəlli olmayan başqa bir şeir isə Təbriz inqilabının rəhbəri Səttarxanın dilindəndir. 

Bu şeir parçasında müəllif Səttarxanın portretini yaratmağa müvəffəq olduğu kimi, onun si-

lahdaşları, Təbrizin küçə və məhəllələri barədə də bilgilər verir və bunlar ona dəlalət edir ki, 

heca vəznində olan bu şeir Məşrutə inqilabının qızğın çağlarında Təbrizdə qələmə alınmışdır: 

 

Səttarxanam, İsmayılxan oğluyam, 

Böyük inqilabın cavan oğluyam. 

Sarıldım silaha, canımdan keçdim, 

İnqilab camının şərabın içdim. 

Yeddi-səkkiz iyid yoldaş da tapdım, 

Kəhər atı minib səngərə çapdım. 

Ordular dağıdıb, fövclər yıxdım, 

Təbrizi o başdan bu başa çıxdım. 

 

Flologiya elmləri doktoru Rəhim Əliyev çox doğru olaraq qeyd edir ki, “belə nümunələr-

də inqilabi əhvali-ruhiyyə daha qabarıqdır, şahlıq üsuli idarəsinə qəzəb, qanlı döyüşlərdən 

qorxmamaq çağırışıarı ilə fərqlənir” (3, s. 48). 

Milli kimliyin inikası əksər şeirlərində bədii əksini tapan Səid Səlmasi Məşrutə hərəkatı 

dövründə inqilabi-ictimai fəaliyyəti, azadlıq mücadiləsində dönməz mövqeyi və heyrətamiz 

cəsarəti ilə seçilən qələm sahiblərindəndir. Milli kimliyin əsas komponenlərindən biri olan 

“Vətən” obrazı əsərlərində mühüm yer tutan:  

Məqsudimiz xilasi-vətəndir, vətən, vətən, 

Uğrunda hazırıq ki, edək bəzli-cani-tən (6, s.160), - deyən Səid Səlmasi Məşrutə inqilabı 

illərində irticaçı ünsürlər milli-istiqlal mübarizəsinə mane olub pozuculuq fəaliyyətinə başla-

yanda irticaçı qüvvələri ittiham etmişdi. 

Aydın olduğu kimi Cənubi Azərbaycanda yaranan şifahi və yazılı ədəbi abidələr Məşrutə 

inqilabı və Ş.M. Xiyabani hərəkatı illərində ədəbi söz xalqın bağrından qopan sözlər olmuş, 

ədəbiyyat zamanla nəfəs almışdır. Bu dövrdə yaranan ədəbiyyat özündən sonrakı ədəbi prose-

sə də təsirsiz qalmamış, milli şüurun təşəkkülündə mühüm rol oynamışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Tədqiq etdiyimiz dövrdə yaşamış Cənubi Azərbaycan şairlərinin 

əksəriyyəti milli kimliyin qorunub yaşadılması və milli kimlik uğrunda mübarizənin təbliği 

üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyə çalışırdılar ki, bunların sırasında azadlıq eşqi, doğ-

ma yurda, dilə, millətə, adət-ənənələrə və s. bu kimi məsələlərə münasibət mühüm yer tutur. 
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İstər fars dilli, istərsə də yayılmasına qadağalar qoyulan ana dilli poeziya imkanları daxilində 

milli şüurun formalaşmasına və milli kimliyin təbliğinə önəmli yer verilir. Bu məsələlər müa-

sir ədəbiyyatşünaslılğımızda sistemli şəkildə araşdırılmamış, elmi-filoloji şərhini tapmamış-

dır. Məhz bu məsələ və daha digər problemlər mövzusunun aktuallığını şərtləndirən əsas cə-

hətlər hesab edilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Dövrün poetik əsərlərində milli kimlik uğrunda mübarizənin bə-

dii əksi məsələsi ətraflı və sistemli şəkildə öyrənilmişdir. Poeziya nümunələrində milli kimli-

yin (identiklik) kompoentlərinin hansı səviyyədə əks olunması elmi-nəzəri fikrə və konkret 

ədəbi-bədii nümunələrə əsaslanmaqla elmi-filoloji şərhini tapmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bu sahədə fəaliyyət göstərən mütə-

xəssislər faydalana bilər. 
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Э.Т. Абдуллаева 

 

Проблема национальной идентичности 

в южноазербайджанской поэзии 

 

Резюме 

 
Большинство южноазербайджанских поэтов, живших в исследуемый нами период 

стремились использовать различные средства для сохранения национальной идентич-

ности и пропаганды борьбу за нее, среди которых важное место занимали любовь к 

свободе, отношение к родному краю, языку, нации, обычаям и традициям и прочие воп-

росы подобного рода. Будь то персоязычная поэзия или поэзия на родном языке, рас-

пространение которого было запрещено, в пределах своих возможностей они отводили 

значительное место формированию национального самосознания и продвижению на-

циональной идентичности. Данные вопросы недостаточно исследованы в нашем совре-

менном литературоведении, они не нашли своего научно-филологического толкования. 

Именно этот и другие вопросы следует считать основными аспектами, обуславлива-

ющими актуальность темы.  

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 22 

E.T. Abdullayeva 

 

The problem of national identity in South Azerbaijani poetry 

 

Summary 

 
Most of the South Azerbaijani poets who lived in the period studied by us, sought to use 

various means to preserve national identity and promote the struggle for it, among which an 

important place was occupied by love for freedom, attitude to the native land, language, 

nation, customs and traditions and other issues of this kind. Whether it was Persian-language 

poetry, or native-language poetry, the distribution of which was banned, within the limits of 

their capabilities, they gave a significant place to the formation of national consciousness and 

the promotion of national identity. These issues have not been sufficiently studied in our 

modern literary criticism, they have not found their scientific and philological interpretation. 

It is this and other issues should be considered as the main aspects that determine the 

relevance of the topic. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.01.2022 
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A proverb is a simple, concrete, traditional word that expresses a truth based on common 

thought or experience. Proverbs cover the genre of folklore. Some proverbs exist in more than 

one language because people take them from similar languages and cultures. Many scholars 

have given different definitions to proverbs. Lord John Russell said: “Proverbs are the 

wisdom of one and the wisdom of many” [7]. More constructively, Mieder proposed the 

following definition: "A proverb is a sentence that expresses the truth, morals, and general 

views of a people in a figurative, fixed, and memorable form, and is passed down from 

generation to generation" [7]. Based on Persian proverbs, Zolfaghari and Ameri proposed the 

following definition: “Proverbs are short sentences that are well known and sometimes 

rhythmic, including advice, customs, and ethnic practices. He is known among people for his 

fluency, clarity of expression, simplicity, breadth and generality” [7]. In other languages and 

cultures, the concept of "proverb" is also different from English. In the Chumburung language 

of Ghana, "anase" are literal word and "akpare" are metaphorical ones. Among the Nigerian 

Bini, there are three words used to translate the proverb: ere, ivbe and itan. The first refers to 

historical events, the second to current events, and the third to "official discussion." 

For linguists, proverbs combine the features of a lexeme, sentences, defined expressions, 

placements, texts, and quotations. They demonstrate interesting examples of prosody, 

parallelism, syntax, vocabulary, and description. These features make proverbs valuable in 

psycholinguistic testing. The replacement of proverbs with text and speech community also 

raises an interesting topic. Research in corpus linguistics shows that proverbs are rare, but 

nevertheless they are culturally recognizable. 

Proverbs for folklorists exist as elements of folklore, along with riddles and other folklore 

genres. For lexicographers, the origin and distribution of proverbs within language 

communities should be investigated and information collected. Thus, proverbs have been 

studied for different reasons, from different aspects [6, p.2]. 

Proverbs promote courage, wisdom, honesty, patriotism, diligence, humanism. They are 

called "wise words", "winged words" and so on among the people. The geography of the 

people, the flora and fauna of the area, behavior, morals and everyday life are also expressed 

in proverbs. Proverbs are preserved in people's memory and passed down orally from 

generation to generation. The proverb also reflects the attitude of the people to nature and 

society. The richest source for studying the traditions, ethnic and cultural characteristics of the 

people are proverbs. They are typically used to form a complete speech, to contribute to a 

mailto:gunelceferli1998@gmail.com
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complete speech, or to perform a speech act in a speech. Proverbs are universal. They are the 

people's treasure of wisdom. 

There are very short expressions that reflect the collective wisdom of our ancestors and 

pass them on to future generations, with advice for people in general. People use these words, 

that is, sayings and proverbs, in everyday life. In proverbs and sayings, the painting and 

national characteristics of national thought are more vividly expressed. Proverbs and sayings 

are short but deeply meaningful folklore. They include certain features of historical 

development and human culture. In short, although there are many similarities between 

proverbs and sayings, there are differences between them. 

"Proverbs belong to the oldest genres of folk poetry. Thus, the experience reflected in 

them is repeated so closely that it becomes the essence of the wisdom of the people.  

Proverbs record social norms and rulings” [5, p.102-103]. G. Yusifov noted that "due to 

the lack of scientific basis, in our philology, the most different types of expressions under the 

name of proverbs are presented to readers." Therefore, the following views of B. Tahirbeyov 

can be considered correct. Tahirbeyov notes: “... as a rule, proverbs can be sharply 

distinguished from sayings. This issue has a wide literature and a solid history. However, 

these two types of folk wisdom are often confused in practice: proverbs and sayings [3, 

p.159]. 

S.Jafarov was one of the scholars who studied proverbs and sayings. S.Jafarov notes: 

“Sayings are sometimes called just sayings. They are very close in meaning and grammatical 

structure to proverbs, and it is impossible to separate them from each other. In sayings, unlike 

proverbs, an idea is expressed more fully and a conclusion is drawn from it. In addition, 

sayings have a specific purpose and belong to the characteristics of this or that person” [1, 

p.168]. 

Proverbs come from a variety of sources. Some are, indeed, the result of people pondering 

and crafting language, such as some by Confucius, Plato, Baltasar Gracián, etc. Others are 

taken from such diverse sources as poetry, stories, songs, commercials, advertisements, 

movies, literature, etc. A number of the well known sayings of Jesus, Shakespeare, and others 

have become proverbs, though they were original at the time of their creation, and many of 

these sayings were not seen as proverbs when they were first coined. Many proverbs are also 

based on stories, often the end of a story. For example, the proverb "Who will bell the cat?" is 

from the end of a story about the mice planning how to be safe from the cat.  

Some authors have created proverbs in their writings, such as J.R.R. Tolkien, and some of 

these proverbs have made their way into broader society. Similarly, C.S. Lewis' created 

proverb about a lobster in a pot, from the Chronicles of Narnia, has also gained currency. In 

cases like this, deliberately created proverbs for fictional societies have become proverbs in 

real societies. In a fictional story set in a real society, the movie Forrest Gump introduced 

"Life is like a box of chocolates" into broad society. In at least one case, it appears that a 

proverb deliberately created by one writer has been naively picked up and used by another 

who assumed it to be an established Chinese proverb, Ford Madox Ford having picked up a 

proverb from Ernest Bramah, "It would be hypocrisy to seek for the person of the Sacred 

Emperor in a Low Tea House."  

Although sayings were spoken and used in ancient times, they are wise expressions that 

still hold value today. Although proverbs are like sayings, they are different genres. In 

English, as in Azerbaijani, sayings are incomplete and need explanation. In proverbs, the idea 

is clear and complete. All proverbs are sayings, but not all sayings are proverbs. Proverbs are 

https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius
https://en.wikipedia.org/wiki/Plato
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n
https://en.wikipedia.org/wiki/Belling_the_cat
https://en.wikipedia.org/wiki/J.R.R._Tolkien
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronicles_of_Narnia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Madox_Ford
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Bramah
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general in content, and sayings are specific. As proverbs move away from specificity, they 

become either proverbs or idioms. The sayings are related to a particular story and appear as a 

result of the story: 

— A stitch in time saves nine; 

— Where there is smoke, there is fire; 

— Honesty is the best policy; 

A proverb can say more than a thousand words. As the years go by, the proverbs do not 

change: 

— Grasp all, lose all; 

— Never look a gift horse in the mouth;  

— All is not gold that glitters; 

Another feature that distinguishes proverbs from sayings is that they do not have any 

purpose: Age is no guarantee of wisdom. As you saw, you shall mow. A man of words and not 

of deeds is like a garden full of weeds and so on. 

These are proverbs. They do not need further explanation and they are not subject to any 

conditions. They can be used in any variety of stories, events, people and situations. As 

S.Jafarov noted, sayings have a specific goal. 

There are various definitions of proverbs and sayings. V.P.Anik's definition of proverbs 

and sayings is as follows: "Proverbs are generalized folk expressions expressed in a short 

poetic form and having the character of a complete, exhaustive judgment." "Sayings are 

expressions and compositions that express certain things and events figuratively, often and 

widely used" [4, p.240]. 

Z.Alizadeh notes the distinctive features of wise words from proverbs and sayings as 

follows: 

1. The syntactic structure is individual; 

2. It is known by whom it was created; 

3. Lexical-semantic structure and syntactic structure are stable; 

4. Wise words occurs only in simple and complex sentence structure: does not have an 

elliptical shape; 

5. The words in it cannot change their outer shell, they have no synonyms or antonyms; 

6. It does not contain homogeneous members, interjections, specialized members, 

exclamations; 

7. Their meaning is straightforward; that is, there is no metaphor, it has the characteristics 

of advice, counsel, guidance, kindness [2, p.245]. 

Proverbs researchers have repeatedly emphasized the traditional features of proverbs. The 

traditional essence of proverbs is closely connected with examples of folklore. Firth's 

definition shows the nature of proverbs as examples of folklore, while emphasizing their 

general expression in repetitive oral speeches. Sheiler's term "Volkläufigkeit" (folklore) 

encompasses both the folkloristic nature of proverbs and their general use. From a 

sociolinguistic point of view, proverbs should be associated with some language 

communities. From a dialectical point of view, proverbs can be more often associated with 

certain social groups. The proverb "Time is money" dates back to the time of the ancient 

Greek philosopher Theophrastus (372-287 BC) and was confirmed English in 1659. 

Thus, over time, this proverb is considered traditional in the general sense of the word. 

Proverbs play very important roles in different types of literary works. The most important 

function of proverbs is to teach and educate the audience. They often contain expert advice, 

https://literarydevices.net/play/
https://literarydevices.net/audience/
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with a role for educating the readers on what they may face if they do something. Hence, 

proverbs play a didactic role, as they play a universal role in teaching wisdom and sagacity to 

the common people. Since proverbs are usually metaphorical and indirect, they allow writers 

to express their messages in a less harsh way. 

In conclusion, from what has been written, proverbs are even more interesting today. 

The actuality of the article. Genre characteristics of household proverbs are still relevant. 

Actuality of the research is that they are essentially universal.  

The scientific novelty of the article. The scientific novelty of the research is that for the 

first-time genre characteristics of household proverbs as a separate section are studied and 

analyzed from a typological point of view.  

The practical significance of the article. This research can be used by students and 

masters learning the household proverbs. 
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G.İ. Cəfərli  

 

Məişət bildirən atalar sözlərinin janr xüsusiyyətləri 

 

Xülasə 

 
Xalqın adət-ənənələrini, etnik-mədəni xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün ən zəngin mənbə 

atalar sözləridir. Atalar sözü sağlam düşüncə və ya təcrübə əsasında dərk edilmiş həqiqəti ifa-

də edən sadə, konkret, ənənəvi deyimdir. Atalar sözləri çox vaxt məcazi xarakter daşıyır və 

formullu dildən istifadə edir, birlikdə folklor janrını təşkil edirlər. Beləliklə, onlarda əks olu-

nan təcrübə o qədər sıx təkrarlanır ki, o, xalq müdrikliyinin mahiyyətinə çevrilir. Atalar sözlə-

rində ictimai norma və mülahizələri qeyd edir. Atalar sözləri universaldır. Onlar xalqın müd-

riklik xəzinəsidir. 
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Г.И. Джафарли  

 

Жанровая характеристика бытовых пословиц 

 

Резюме 

 
Самым богатым источником для изучения традиций, этнокультурных особенностей 

народа являются пословицы. Пословица – это простая, конкретная, традиционная пого-

ворка, которая выражает истину, которую мы воспринимаем на основе здравого смысла 

или опыта. Пословицы часто носят метафорический характер и используют шаблонный 

язык. В совокупности они образуют жанр фольклора. Таким образом, отраженный в 

них опытповторяется настолько близко, что становится сутью мудрости людей. Посло-

вицы фиксируют социальные нормы и суждения. Пословицы универсальны. Они сок-

ровище мудрости народа. 
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Ünsiyyət prosesində insanlar bir-birinə təsir etməsi ilə müşayiət olunan informasiya müba-

diləsi prosesidir. Bu proses zamanı, təbii ki, insanlar bir-birini anlayır, hiss və duyğularını, fi-

kirlərini, hər hansı bir hadisə və ya predmetə olan münasibətini paylaşır, müzakirə edir, arzu 

və istəklərini bildirir. Bütün bunlar başlıca olaraq birgə qrup fəaliyyəti prosesində baş verir. 

Bu zaman istər-istəməz ünsiyyət prosesi üçün determinant rolunu birgə qrup fəaliyyəti oyna-

yır və insanların bir-birlərinə psiхoloji təsir vasitəsi həmin fəaliyyətinin məzmunu, məqsədi 

ilə şərtlənir. Lakin təcrübə göstərir ki, bir çoх hallarda təsadüfi, kor-koranə qruplarda da  

ümumi fəaliyyətlə əlaqədar olmayan müхtəlif formalı ünsiyyət də özünü göstərə bilir. Bu pro-

sesdə özünəməхsus psiхoloji təsir vasitələri təzahür edir. Həmin psiхoloji təsir vasitələri təkcə 

kor-koranə yaranan, təsadüfi təmasda olan adamlara deyil, ümumiyyətlə ünsiyyətin bütün for-

malarında öz rollarını oynaya bilirlər. 

Ünsiyyət prosesini emosional boşalma kimi də qəbul etmək olar. Məsələn, insanın nitq 

fəaliyyətində müstəsna yer tutan alqış və qarğışlar bunun bariz nümunəsidir. Kiməsə hiddətini 

bildirmək məqsədi ilə insan ona qarğış yağıdır və bununla təskinlik tapır. Və ya hər hansı bir 

xeyirxahlıqdan qəlbinin dərinliyinə qədər təsirlənərək onu alqışla mükafatlandırır. Əslində, 

insan hər iki halda söz yığınından istifadə edir. Bu söz yığının nitqdə müsbət və ya mənfi 

enerji ilə yüklənməsi insanın emosional durumu və bu durumun ifadəsi ilə bağlıdır. 

İnsanın ilk özünü ifadəsi, təbii ki, folklor nümunələrində əks olunub. Folklor nümunələri 

hər bir konkret xalqın etnik dəyərlərini, onun adət-ənənələrini, davranış normalarını, xarakter 

xüsusiyyətlərini toplayır və təsbit edir, əməksevərlik və tənbəllik, xeyirlə şər, həyat və ölüm 

haqqında təsəvvürlər yaradır. Şifahi nitq formasına əsaslanan rəngarəng folklor dili xalqın nə-

silləri tərəfindən qorunub saxlanıldığı, yazılı mənbələrdə maddi formada qeyd edildiyi üçün 

arxaik xüsusiyyətlərə malikdir. 

Folklor vahidlərini yaradan, onlardan istifadə edən və nəsildən-nəslə ötürən xalqdır, folk-

lor dili isə müəyyən tarixi dövrdə təkcə standartlaşmış ədəbi dili deyil, həm də danışıq dili 

formalarını özündə ehtiva edir ki, bu da təbii ki, folklor dilinin öyrənilməsinin dəyərini artırır. 

Müasir dildə aktuallığını itirmiş lüğət folklor dilində sementlənir, tarixi-mədəni əhəmiyyət 

kəsb edir, doğma danışanın linqvistik portretini səciyyələndirir, dilin lüğət tərkibini zənginləş-

dirir. Müxtəlif üslub vasitələrinin və leksik-qrammatik formaların təhlili dil varlığının arxaik 

formalarının tədqiqi üçün zəngin material verir. 

Şifahi xalq yaradıcılığına bir çox janrlar daxildir: epos, mif və rəvayətlər, nağıllar, atalar 

sözləri və məsəllər və s. Şifahi xalq yaradıcılıq nümunəsi olan alqışlar xoş arzular kimi, ənə-
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nəvi olaraq, əmək mərasimlərində, xalq tədbirlərində, təqvim ayinlərində və toylarda istifadə 

olunurdu. “Alqışlar şifahi düsturlar kimi qəbul edilir, əsas vəzifəsi özünə və ya başqa bir sub-

yektə yaxşılıq arzulamaqdan ibarətdir” (8, s. 94). 

Təqdim edilən bu elmi araşdırmanın əsas məqsədi folklor nümunələri əsasında alqış və 

qarğışların mahiyyətinin izah edilməsi və onların linqvistik funksiyalarının müəyyən edilmə-

sindən ibarətdir. Bu məqsədə uyğun olaraq, tədqiqat zamanı dilçiliyin müqayisəli təsviri me-

todundan istifadə edilməsi, eyni zamanda nəzəri mənbələrə istinad edilərək təhlillərin aparıl-

ması nəzərdə tutulur. 

Alqış və qarğışların mahiyyəti haqqında. “Sözün sehr gücünə inamı əks etdirən “alqış” 

və “qarğış”ın yaranması əski mifoloji təsəvvürlərlə bağlıdır. Bəllidir ki, ruhlar bir varlıq kimi 

zənn edilməklə, ibtidai dünyabaxışı sistemində “xeyirxah” və “bədxah” deyə iki qismə ayrılır. 

Əsatirə görə, bu ruhlar insanların həyatlarında çox mühüm rol oynayırlar. Adamların arzu və 

istəyini müsbət və mənfi mənada həyata keçirən, onları müəyyən bir işə sövq edən də guya 

elə bu ruhlardır. Elə “alqış”dakı “al” da, “qarğış”dakı, əslində, “qara” da ruh adlarıdır. Bunlar-

dan birincisi uğurun, ikincisi isə uğursuzluğun rəmzidir” (4). 

Alqış və qarğışlar hər bir xalqın folklor yaradıcılığının ayrılmaz bir hissəsidir və daha çox 

nağıllarda, xalq deyimlərində, dastanlarda təsadüf edilir. Xalq yaradıcılığının kiçik nümunələ-

ri hesab edilən alqış və qarğılar daha çox obrazların səciyyəsinin açılmasına xidmət edir. E.V. 

Barannikova bu barədə haqlı olaraq yazırdı ki, “nağıllara kiçik folklor janrlarının müxtəlif for-

malarının daxil edilməsi nağıl personajlarının xarakterini daha dərindən açmağa, onların zahi-

ri konturlarını daha aydın göstərməyə kömək edir, bu qəhrəmanların hərəkətlərini daha inan-

dırıcı şəkildə motivasiya edir” (7, s. 75). 

Astral görüşlərlə bağlı “Tapdıq” nağılında Şəms Tapdığı yerə çırpıb, başını kəsmək istə-

yəndə, o deyir: — Ey pəhləvan, igid basdığını kəsməz. Məni öldürmə, qoy gedim, bacımı 

azad edim. Bacımın üzünü görməmiş ölsəm, ruhum sənə qarğış elər. “Qurbani” dastanında 

isə, adamlar haqq aşığı saydıqları Qurbaninin ahından qorxuya düşür və onun ölümünə fər-

man verən Ziyad xana: — Xan, aşığın ah-vəbalı tutar. Bunu öldürmə, — deyə yalvarırlar. 

Alqış və qarğışların söylənilməsi üçün bəzən qabaqcadan zəmin, şərait hazırlanır. Belə 

halda mifoloji obrazlara da müraciət olunur. Bu baxımdan, Yel baba, Xızır baba, Əkinçi (Cüt-

çü) baba, Dağ baba, Şah baba, Piri baba, Ata baba, Aran baba, Baba Sücəddin, Baba Dərviş, 

Aldədə və b. bu sıradan olanlar ayrıca maraq doğurur. 

“İstər "alqış", istərsə də "qarğış" ifadələrindəki "qış//ğış", əslində, çağırmaq, səsləmək, 

söyləmək mənasında olan "qışqırmaq" felindəndir. "Qışqırmaq" özü də aşağıdakı mənanı da-

şıyır: a) sadəcə olaraq, qışqırıq ilə kimisə səsləmək, çağırmaq; b) qışqırığın özünə bir "qara" 

da qoşulur və "qara qışqırıq" mənasını alır. Bu da mənfi mənalı ifadə olub hay-küyçünün, 

özündən müştəbeh olanın xasiyyətini səciyyələndirir” (4). 

Totemist, animist görüşləri özündə yaşadan “Göyçək Fatma” nağılında Fatmanın məşəq-

qətli yaşayışından pəjmürdə olan Yel baba yardım etmək fıkrinə düşür. Nağılda deyilir ki, o, 

Fatmanın yumağını götürüb aparanda, Göyçək Fatma: “A Yel baba, yumağımı aparma” — 

deyə onun arxasınca yüyürdü. Yel baba yumağı aparıb bir evin bacasından içəri salır. Qarı nə-

nə Fatmanın ağıllı-kamallı bir qız olduğunu görüb, ona alqış söyləyir. Bu alqış sayəsində 

“Fatma elə bir qız oldu ki, heç misli-bərabəri olmadı. Aya dedi sən çıxma, mən çıxacam, günə 

dedi sən çıxma, mən çıxacam. Yanaqlar qıpqırmızı alma kimi, dolaqları dişləri inci, gözü ma-

ral gözü” (“Göyçək Fatmanın nağılı”). Elə Fatmanın xoşbəxt günləri də bundan sonra başlanır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarında da alqış və qarğışların söylənilməsinə görə sıra mifoloji 

obrazların iştirakı müşahidə olunur. “Təpəgöz” boyunda mifik obrazlar olan pəri qızlardan 
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söz açılır. Bəlli olduğu üzrə, xalq yaradıcılığı örnəklərindən olan pəri qızlar həm xeyirxah, 

həm də bədxah olurlar. Xatırlanan boyda isə pəri qızlar müsbət səciyyəlidir. O, Oğuz eli üçün 

bəlaya çevrilmiş Təpəgözün anasıdır. Təpəgözün basılmaz olmasına da səbəb, məhz odur. Be-

lə ki, ana oğlunun barmağına üzük taxaraq, onu sehrli etmiş, “Oğul! Sənə ox batmasın! Tənini 

qılınc kəsməsin” ― deyə alqış diləmişdi (“Təpəgözün nağılı”). 

Bu kimi alqış və qarğışlar sabit xarakterli olub Azərbaycan folklorunun digər janrlarında 

da işlədilir. Hekayənin gedişində bu epizodlar əsas personajı müsbət tərəfdən xarakterizə edir. 

Digər qəhrəmanların nitqində yer alan xoş arzular əsər qəhrəmanın güc mənbəyinə, bəd dualar 

isə uğursuzluğunun səbəbi kimi çıxış edir.  

Türk xalqlarında, o cümlədən də azərbaycanlılarda qohumları və dostları uzun uzaq bir sə-

fərə yola düşməzdən əvvəl onlara xeyir-dua vermək, xoş, uğurlu səyahət, səfərdə məqsədinə 

çatmaq arzulamaq çox qədim bir ənənədir. Belə bir inanc var ki, xoş arzular onlara bu yolda 

kömək edəcək, onlara müsbət aura bəxş edəcək: Yolun açıq olsun! Sağ-salamat gedib-gələ-

sən! Xeyir aparasan! və s. kimi alqışlar bunlara misal ola bilər.  

Türk xalqlarında ana alqışı daha müqəddəs hesab edilir. Bir çox nağıl və dastanların süjet 

xəttinə nəzər salsaq görərik ki, oğlunu naməlum səfərə yola salan ana həmişə nəsihət verir, 

onu ənənəvi xoş arzularla, alqışlarla yola salır. Bunun mənası odur ki, övlad getdiyi yolda lə-

yaqətli və yaxşı insanlarla dostluq və tanışlıqlar etsin, uğur və xoşbəxtlik ona yol yoldaşı ol-

sun. Ananın ağzından çıxan arzular yüksək emosional çalarlarla rənglənir, eyni zamanda ayrı-

lıq acısını, xüsusi analıq qürurunu, oğlunun taleyi üçün həyəcanı, böyük müstəqil həyata qə-

dəm qoymasının carçısı funksiyasını yerinə yetirir. Bütün bu qarışıq duyğular, mehriban ana-

nın dərin duyğuları nağılda böyük poetik güc və emosionallıq, romantik coşqu ilə öz əksini ta-

pır. Yola çıxan qəhrəman öz taleyinin, bəxtinin dalınca getmiş olur. Ona görə də yolun əvvəli 

yolasalma etiketləri dua-alqış xarakterli olur: “Gördülər ki, namus üçün yenilməz, ayıtdılar: 

“Oğul, uğurun açıq olsun! Sağ-əsən varub gələsən!” — dedilər” (“Kitabi-Dədə Qorqud das-

tanları”): 

“Alqış və qarğış kosmoqonik yaradılış formullarıdır: alqış – kosmosyaratma, qarğış – xa-

osyaratma aktıdır” (6). 

Alqış və qarğışların linqvistik funksiyaları. İnsanların bir-birini anlaması və qavraması 

prosesində alqışlar və qarğışlar əsrlər-qərinələr boyu bu axarda önəmli rol oynamışdır. Müasir 

dövrdə insanların xüsusilə qarğışlara münasibəti bu və ya digər dərəcədə dəyişilsə də, onlar 

ünsiyyət prosesində özlərinin sosial-psixoloji çalarları ilə bilavasitə əks olunur və şəxsiyyət-

lərarası münasibətləri şərtləndirir. Alqışlar mahiyyətcə konyuktiv, qarğışlar dizyunktiv hisslə-

ri ifadə edir. Özünün bu xüsusiyyətinə görə onlar şəxsiyyətlərarası münasibətlərin təkcə affek-

tiv çalarlarını deyil, həm də koqnitiv cəhətlərini şərtləndirir və bilavasitə davranış yönümündə 

əks olunurlar. 

İnsanların bir-birini anlaması və qavraması prosesində alqışlar identifikasiyanın təsirli va-

sitəsi kimi özünü göstərir. Qarğışların təsir sahəsi isə sosial-psixoloji baxımdan daha genişdir. 

Onlar qarğış edən üçün psixoloji müdafiə, qarğış olunan üçün isə refleksiya və özünüqiymət-

ləndirmə vasitəsidir. Qarğışın psixoloji müdafiə axarında da özünəməxsus mənası var: insan-

lar kimisə qarğıyanda, ürəklərini boşaldırlar, təskinlik tapırlar (“Qurban olasan filankəsə”, 

“Ayağımın altında öləsən” və s.). 

Psixoloji yönümdə alqışların və qarğışların üç tipini fərqləndirmək olar: a) müxtəlif həyati 

situasiyalarda rastlaşmış adamların; b) doğma və yaxın adamların bir-birini (məsələn, ananın 

və ya atanın öz övladlarını) alqışlaması və qarğışlaması; c) ayrı-ayrılıqda adamların özlərini 

alqışlaması və qarğıması. 
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Alqış və qarğışın məzmun və forması, bir tərəfdən, yaxşılıq və pisliyin özünün səviyyəsin-

dən, digər tərəfdən adamların imicindən və reytinqindən, onların arasındakı yaxınlıq və uzaq-

lığın hüdudlarını müəyyənləşdirən psixoloji məsafənin xarakterindən asılıdır. Alqışlarla qar-

ğışları kəmiyyət baxımından müqayisə etsək, məişətdə alqışların daha önəmli yer tutduğunu 

görərik. Bu isə təsadüfi olmayıb ilk növbədə, sosial-psixoloji amillərlə şərtləşir. Alqışlar da 

çoxdur, qarğışlar da. Məişət psixologiyasında onlardan hər birinin özünəməxsus yozumu var. 

Alqış-dua mətnlərinin performativ mahiyyətini də dilək (diləmə) intensiyası təşkil edir. “Özü-

nəməxsus janr göstəricisi olan alqış mətnlərinin kökləri mifoloji düşüncənin ilkin çağlarına 

bağlanır. Alqış, metafora kimi görünsə belə, əslində, məcaz olmayan sözün bir nəsnəni yarat-

maq, “həyata gətirmək” kimi bir gücü olduğuna dair əski mədəniyyətdəki ən arxaik mifoloji 

görüşlərin bir ifadəsidir” (2, s. 34). 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un performativ nitq janrları sistemində” alqış və qarğış mətnləri-kli-

şeləri aparıcı mövqeyə malikdir”, epik mətnini transformativ modeli və ya mətn quruculuğu 

alqış, qarğış, öyütmələr, nəvazişlər strukturundan doğur. Mətni götürüb onun iri-iri bloklarını 

alqış, qarğış sxemlərinə redaksiya etmək olar” (1, s. 19). 

Əlbəttə, “alqış və qarğışlar, məlumdur ki, bir sıra formal əlamətlərinə görə: ontativ modal-

lığınına (dilək diləmə), magik funksiyasına və mətn strukturuna görə yaxın olsa da, semantik-

məzmun planına görə fərqlidir” (5, s. 41). Qarğış nəticəsində dünya “özümünkü”yə və “öz-

gə”yə ayrılır. “Özgə”Iik başqasını özündən təcrid etmək, uzaqlaşdırmaq, hətta onu məhv et-

mək cəhdidir. Qarğışlar intensional nitq strategiyası və nitq janrı olaraq, adətən süjetdə kritik 

situasiyalarda konflikt və düşmənçilik məqamlarında yaranır, “konfliktlərin dil ekvivalenti 

olub konfliktləri çılpaqlaşdırma, dərinləşdirmə vasitəsinə çevrilir” (1, s. 19). 

Belə ki, bir çox əfsanələrdə mükafatın və cəzanın ifadəsi olan alqış və ya qarğışla qarşıla-

şırıq. Bəzən həm alqış, həm də qarğış eyni əfsanədə yer alır. “Peyğəmbərin qarğışı və alqışı” 

əfsanəsi bu qəbildəndir: Peyğəmbərin papağını külək aparır. Qız onun papağını tutmadığına 

görə peyğəmbər qarğış edir ki, qızın cehizi bitməsin. Qoyun onun papağını tutmadığına pey-

ğəmbər qoyuna da qarğış edir. O vaxtdan qoyunun qarnı doymur. Böyürtkən kolu papağı tut-

duğuna görə peyğəmbər ona alqış edir ki, həmişə yaşıl qalsın. 

Gördüyümüz kimi, alqış və qarğış bir əfsanədə eyni personaja deyil, ayrı-ayrı personajlara 

ünvanlanmışdır. Demək ki, alqış və qarğışın eyni əfsanədə növbələşməsi eyni məsələyə göstə-

rilən fərqli münasibətin təzahürüdür (3, s. 94). 

Nəticə olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, alqış və qarğışlar folklor nümunələrində müxtəlif 

funksiyaları yerinə yetirir ki, bunlar da aşağıdakılardır: dili zənginləşdirir, qəhrəmanı müsbət 

və mənfi cəhətdən səciyyələndirmək üçün istifadə olunur; ideoloji məzmunun açılmasına kö-

mək edir; üçüncüsü, personajların şəxsi münasibətlərini açır; süjet xəttində giriş və ya sonluq 

rolunu oynayaraq nağıl formulu kimi çıxış edir. 

Məqalənin aktuallığı. Folklor nümunələrinin linqvistik təhlili baxımından alqış və qarğış-

ların bu nümunələrin bir parçası kimi araşdırılması mental təfəkkürün formalaşması prosesi, 

milli-mənəvi dəyərlərin izah edilməsi baxımından olduqca vacib əhəmiyyət kəsb etdiyindən 

bu mövzunun araşdırılması dilçilikdə öz aktuallığı ilə seçilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq nəzəri mənbələrə istinad edilməklə al-

qış və qarğışların linqvistik mahiyyəti izah edilir, eləcə də onların linqvistik funksiyaları araş-

dırılır. 

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə çərçivəsində aparılmış tədqiqatın ma-

terialları və əldə edilən elmi nəticələr bu istiqamətdə aparılan gələcək tədqiqatlarda mənbə ki-

mi istifadə edilə bilər. 
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В статье аплодисменты и ругательства рассматриваются как часть устного народно-

го творчества, исследуются их сущность и языковые особенности. Поскольку аплодис-

менты и проклятия являются воплощением национальных нравственных ценностей в 

творчестве народа, они имеют лингво-психологическую природу, что также ставит воп-

рос об их изучении. В результате лингвистические и лингво-психологические функции 

аплодисментов и ругани перечислены в конце статьи. 

 

F.A. Amrahova  

 

Essence and linguistic functions of blessings and curses 
 

Summary 

 
In the article, applause and curses are considered as part of oral folk art, their essence and 

linguistic features are explored. Since applause and curses are the embodiment of national 

moral values in the creativity of the people, they have a linguo-psychological nature, which 

also raises the question of their study. As a result, the linguistic and psychological functions 

of applause and swearing are listed at the end of the article. 
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Hər bir dilin leksikası, həmin dilin lüğət tərkibini təşkil edən vahidlər cəmiyyəti ilə sıx 

bağlıdır. Ümumiyyətlə, dil və cəmiyyət bağlılığından danışarkən ilk növbədə, cəmiyyətdə ge-

dən proseslərin, dəyişmələrin məhz dilin leksik səviyyəsinə birbaşa təsiri nəzərdə tutulur. Di-

lin digər səviyyələri də cəmiyyətdə baş verənlərin təsirindən kənarda qalmır. Ümumiyyətlə, 

dilin leksikası xalqın təfəkkür tərzini, düşüncəsini, dünyagörüşü və adət ənənələrini birbaşa 

əks etdirən bir sahədir. 

Dilin leksik layını təşkil edən müxtəlif sahə adları həmin xalqın tarixi, məişəti, həyat tərzi 

ilə sıx əlaqədardır. Belə ki, sənət və peşə adları ingilis və Azərbaycan dillərində geniş öyrənil-

məsinə, istifadə edilməsinə ehtiyac duyulan bir mövzudur. Bu haqda S. Cəfərov yazır: “Hər 

hansı bir adamın nitqində peşəsi və sənəti ilə bağlı işlətdiyi sözlər sənət və peşə leksikası ad-

lanır” (2, s. 48). 

Bir çox alimlər sənət və peşə ilə bağlı sözləri peşə dili adlandırırlar. A. Axundov peşə və 

sənət dillərindən söhbət açarkən onları jarqondan fərqləndirir və bildirir ki, peşə dili öz lüğət 

ehtiyatı ilə jarqondan fərqlənir. Çünki peşə dilində işlədilən bəzi sözlər dilin lüğət tərkibində 

arxaikləşmiş, köhnəlmiş sözlərdə ola bilər (1, s. 10). 

Həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində sənət və peşə bildirən isimlər sadə, düzəltmə 

və mürəkkəb olmaqla üç qrupa ayrılır. 

Sadə isimlər bir əsasdan ibarətdir. Məsələn, bu qrupa aşağıdakı sənət və peşə adları aiddir: 

Cook, advocate, guard, smith, clerk, secretary, architect, pilot, nurse, servant  və s.   

Arxeoloq, astronavt, aşıq, aqronom, aeronavt, aktyor, artist, bağban, baytar, bənna, bər-

bər, bəstəkar, bioqraf, botanik, bukinist, vəkil, qarovul, qəssab, qrafik, dayə, diktor, dispetçer,  

dülgər, dərzi, çilingər və s. 

Bildiyimiz kimi, peşə-sənət sözlərinin böyük bir qismini sadə quruluşa malik sözlər, yəni 

müasir dil baxımından yalnız kökdən ibarət sözlər təşkil edir. Bu sözlərin təhlilinə keçməzdən 

əvvəl ingilis və Azərbaycan dillərində sözün, eləcə də hecanın quruluşu haqqında mövcud fi-

kir və mülahizələrə münasibət bildirməyə ehtiyac vardır. Dilçi alimlərinin bir çoxu belə bir 

fikrin tərəfdarıdırlar ki, ingilis dilində sözün ilkin quruluşu üçün kök morfemin təkhecalı və 

üçsəsli olması səciyyəvidir. Bu münasibətlə N. A. Baskakov yazır: “Statistika göstərir ki, in-

gilis dilində köklərin böyük qismi qapalı hecadan ibarətdir. Yəni CVC quruluşuna malikdir” 
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(4, s. 175). F. R. Zeynalova görə, “ingilis dilində sözün tərkibi çox sadə görünür: kök və şəkil-

çi. Əslində isə kök və şəkilçilərin münasibəti, xüsusilə yeri, sırası, eləcə də ad və fellərlə iş-

lənmə xüsusiyyətləri çox möhkəm bir sistemə tabe olub, mürəkkəb inkişaf yoluna malikdir (3, 

s. 273).  

Xalis ingilis mənşəli kök sözlər tarixən üç fonemdən-samit +sait + samit səslər komplek-

sindən ibarət olub. Kök sözlərin iki fonemdən (sait + samit) ibarət olması fikri də müdafiə 

olunur. A. Axundov ilkin köklər barədə birbaşa fikir söyləməsə də, ingilis dili ilə Azərbaycan 

dili arasında heca quruluşlarında müəyyən faktları nəzərə alaraq yazır: “Tarixi materiallar qa-

palı hecalar kimi, örtülü hecaların da dilimizin qədim dövrü üçün səciyyəvi olduğunu aydın 

surətdə göstərməkdədir. Bu gün örtüsüz olan hecaların  bir çoxu köhnə Azərbaycan dilində 

örtülü olmuşdur” (3, s. 274). 

N. A. Baskakov tərəfindən irəli sürülən mülahizələr türkologiyada özünə tərəfdar tapsa da, 

heç də hamı tərəfindən birmənalı şəkildə qəbul olunmur. İngilis dilində, o cümlədən də Azər-

baycan dilində köklərin mürəkkəbləşməsi bir sıra hadisələrlə müşayiət olunur. Başqa sözlə, 

sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilərlə kökün mürəkkəbləşməsi prosesi müxtəlif mənalı 

morfemlərin bir-biri ilə birləşməsi, onların fonetik baxımdan reduksiyası, köklərdən müəyyən  

fonemlərin düşməsi və digər təzahürlərlə müşayiət olunur.  

Məlum olduğu kimi, sözün üzvlənməsinin elementi olmaq baxımından heca bütün dillər 

üçün ümumi olan universalilərdən biridir. Bununla bərabər, hər bir dildə heca spesifik xüsu-

siyyətlərə də malikdir. Müasir dilçilik uzun sürən polemikadan sonra hecanın ekspirator tə-

biəti barədə vahid fikrə gələ bilmişdir. Başqa sözlə, hecanın yaranması hava axınının əzələ 

gərginliyi ilə bayıra çıxması ilə əlaqədardır. İngilis dilinin strukturu hecanın ekspirator mənşə-

yini təsdiq edir. 

İngilis dilində, o cümlədən Azərbaycan dilində sözlər bir, yaxud bir neçə hecadan, heca isə 

bir, yaxud bir neçə fonemdən ibarət olur. İstər heca, istərsə də fonem dilin səs quruluşunu öy-

rənən fonologiyanın əsas vahidləri hesab olunur. Dünyanın bəzi dillərində (serb, çex və s.) so-

nor samitlər heca əmələ gətirmək qabiliyyətinə malik olsalar da, qədim və müasir ingilis dilin-

də hecanı əmələ gətirən element sait səslərdir. Məhz bu səbəbdən də sözdəki hecaların sayı  

saitlərin sayı ilə eyni olur. Məlumdur ki, ingilis dillərində sözlərə az təsadüf olunur. Bir qayda 

olaraq bu dillərdə sözlər daha çox bir, iki  və üç hecalı olur. 

Azərbaycan dilinə başqa dillərdən keçmiş sözlər üçün mürəkkəb heca strukturu xarakterik-

dir. Alınma sözlərin heca strukturunun əsas xüsusiyyəti hecanın tərkibindəki samitlərin artma-

sıdır. 

İngilis və Azərbaycan dillərinin peşə-sənət leksikasına aid sadə sözlər (burada həm ingilis 

mənşəli, həm də alınma sözlər nəzərdə tutulur) bir, iki, üç və dörd hecalı sözlərdən ibarətdir. 

Dörd hecalı sözlər çox azdır və hamısı başqa dillərdən alınmadır. Azərbaycan dilində sadə qu-

ruluşa malik peşə-sənət sözlərini sözdəki hecaların sayı və hecaların quruluşu baxımından 

aşağıdakı kimi qruplaşdıraraq nəzərdən keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik: 

1. Birhecalı peşə-sənət sözləri: 

a) Tək bir saitdən ibarət olan peşə-sənət sözü yoxdur. Müasir Azərbaycan dilində belə qu-

ruluşa (V) malik yalnız bir söz – o “şəxs, yaxud işarə əvəzliyi” sözü vardır. 

b) Yalnız sait və samitdən ibarət olan bu söz kökü peşə-sənət leksikası üçün xarakterik ol-

madığından belə sözlərin sayı olduqca azdır: ox - 1. silah adı; 2. dulus çarxının aşağı və yuxarı 

hissələrini bir-birinə birləşdirən hissə; 3. xalçaçılıqda hananın yuxarı və aşağı tərəfindən əriş 

iplərini saxlayan ağac; 4. həllacların istifadə etdiyi ağac alət; 5. mahud dəzgahının başlarını 

birləşdirən köndələn ağac. İp - toxuculuq və çəkməçilikdə istifadə olunan material. İy -1. Du-
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lus məmulatında dəlik açmaq üçün hər iki ucu iti olan ağac alət; 2. cəhrənin dəmir hissəsi. Ay 

- xalçaçılıqda naxış adı. Ud - musiqi aləti adı. 

2. İkihecalı peşə-sənət sözləri: 

Peşə - sənət leksikasında bu quruluşlu sözlər azlıq təşkil edir. Bu quruluşa malik ikihecalı 

sözlərə aşağıdakı leksik vahidləri nümunə göstərmək olar: tava - məişət əşyası, beçə-arabanın 

qolu, qəmə - soyuq silah, tiyə - qılınc, bıçaq və s. kəsici alətlərin kəsən (iti) tərəfi, qıra - tən-

dirdən çörəyi götürmək üçün qarmaqlı alət, toxa- kənd təsərrüfatı aləti, çapa  - kətmən, hərə -  

böyük mişar və s. 

3. Üçhecalı peşə-sənət sözləri 

Üç açıq hecanın birləşməsi nəticəsində yaranan bu quruluşlu sözlər Azərbaycan dilinin pe-

şə-sənət leksikasında geniş təmsil olunmuşdur: tənəkə - nazik dəmir təbəqəsi, kotala - ərsin, 

qoşala - çömçə, düsəri- iki tərəf də iti olan mıx (dəmirçilik leksikası); lavaşa - isti döymə 

üsulu ilə bir neçə dəfə döyüldükdən sonra əmələ gələn nazik mis təbəqəsi, piyalə - misdən ha-

zırlanan məişət əşyası, balata - dəri aşılamaq üçün kül, kəpək və duzun qarışığından düzəldi-

lən xüsusi məhlul, piyalə - saxsıdan hazırlanan məişət əşyası və s.  

4. Dördhecalı peşə-sənət sözləri 

Sadə quruluşa malik dördhecalı sözlər Azərbaycan dilində çox azdır. Peşə-sənət leksika-

sında isə belə sözlər daha az işlənir. Bu tipli sözlərdən aşağıdakı leksik vahidləri nümunə gös-

tərmək olar: turnavidə - mismarı qatlamaq üçün alət, düşbərəxur - mis qazan, qəlyəbadya - 

mis kasa, imperial - zərgərlikdə istifadə olunan material, müsaviyan - boyunbağı, çilindənə - 

boyun bəzəyi, əngiştənə - üzük, güləbətin “qızıl və ya gümüş tellərindən, habelə onlara bənzə-

dilən materiallardan qatışığı olan sap, həmin saplarla işlənmiş, üzərinə bəzək vurulmuş əşya, 

küpəgilə “kiçik küp”, qadasarı “süd sağmaq üçün saxsı qab”, alizarin “bitki kökündən alınan, 

yaxud süni (sintetik) şəkildə hazırlanan boyaq maddəsi”, calamaya “nazik bez” və s.  

İngilis dilinin peşə-sənət leksikasına daxil olan düzəltmə quruluşlu sözlər öz yaranma üsu-

luna görə peşə-sənət leksikasına daxil olmayan digər düzəltmə quruluşlu sözlərdən, demək 

olar ki, fərqlənmir. Lakin burada bir cəhəti xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. İngilis dilinə məx-

sus bütün leksik şəkilçilər peşə-sənət leksikasının yaranmasında heç də hamısı fəal iştirak et-

mir. Onların peşə-sənət leksikasında yaratdıqları mənalar da azdır.  

Düzəltmə sözlər müvafiq şəkilçilərin köməyi ilə alınır. İngilis dilində sənət və peşə adları 

bildirmək üçün ən çox bu şəkilçilərdən istifadə olunur. -or, -er, -ist, -ian, -aut. Daha çox -er, -or 

şəkilçiləridir. Bu şəkilçilərlə çox sayda sənət və peşə adları əmələ gəlmişdir. Məsələn; -“or” 

şəkilçisi ilə əmələ gələn sözlər; decorator, doctor, sailor, tailor, gladiator, illustrator, sculp-

tor, narrator, engravor, varnishor, editor, translator. 

“er” şəkilçisi ilə əmələ gələn sənət və peşə adları: teacher, carter, fitter, currier, grocer, 

gardener, flsher, drummer, barber, composer, dyer, preacher, welder,tinner, weigher, butc-

her, diver, cashier, miller, potter, corpenter, spinner, builder, writer, patcher, felter, producer, 

tiler. 

 “ist” şəkilçisi ilə əmələ gələn sənət və peşə adları: 

Motorist, chemist, archivist, sericulturist, journalist, graderist, clarinetist, contrabassit, 

linotypist, typist, manicurist, martnist, machinist, metallurgist, miniaturist, organist, 

orthopaedist, parachutist, podiatrist, pianist, radiologist, novelist, agriculturist, trombonist, 

columnist. 

— “ian” şəkilçisi ilə əmələ gələn sənət və peşə adları: 

Aptician, electrician, musician, technician. 

—  “aut” şəkilçisi ilə əmələ gələn sənət və peşə adlarına da nümunə olaraq astronaut sö-
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zünü göstərmək olar. 

Ist və aut şəkilçiləri yunan dilindən alınmışdır. Mürəkkəb isimlərə iki və daha çox əsasdan 

ibarət olan sözlər aiddir. Sənət və peşə bildirən sözlərin adlandırılmasında daha çox iki əsas-

dan ibarət olan düzəltmə isimlərdən istifadə olunur. Məsələn; horse holder; horse breeder, 

beekeeper, bayan–player, buiidozer operator, flight mechanic, sheep breeder, comb maker, 

market gardener, grain grower, corn – grower, olive – cultivator, wool – qrader, brick moul-

der, combine – operator, carpet – maker, flower – grower, laboratory assistant və s.  

Lakin üç komponentdən ibarət olan isimlərə də rast gəlinir Məsələn; warehouseman, 

carriage building operator, oil industry worker, second hand book seller və s. 

Sənət və peşə bildirən sözlərin dilin leksik səviyyəsinin məhsulu kimi quruluşuna, yaran-

ma yollarına görə müəyyən qruplar halında təsnif edilməsi təbiidir. Bu amil bir daha sənət və 

peşə bildirən ifadələrin məhsuldarlığını onların termin və ümumişlək sözlər arasında bir mər-

hələ təşkil etdiyini göstərir. Buradan aydın olur ki, düzəltmə quruluşa malik peşə-sənət sözləri 

arasında adlardan ad düzəldən şəkilçilər vasitəsilə yaranmış leksik vahidlər geniş semantikaya 

malikdir. Lakin bu affiksal morfemlərin əmələ gətirdiyi məna peşə-sənət leksikasında özünü 

heç də tam göstərə bilmir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dilçilikdə terminologiyanın tərkib hissəsindən biri olan sə-

nət və peşə terminlərinin hər iki dil materialları əsasında müqayisəli şəkildə araşdırılması ak-

tual məsələlərdəndir.  

Mövzunun elmi yeniliyi. Sənət və peşə terminləri müntəzəm olaraq leksikologiya və lek-

sikoqrafiyada öyrənilir. Hər iki dilin materialları əsasında sənət və peşə terminləri qismən təd-

qiq olunmuşdur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ikidilli lüğətlərin, dərslik və müha-

zirələrin, leksikologiyaya aid materialların tərtib olunmasında istifadə oluna bilər.  
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Резюме 

 
В статье рассматриваются структурные особенности простых художественно-про-

фессиональных терминов в английском и азербайджанском языках. Простые слова, от-

носящиеся к профессиональной лексике, в обоих языках состоят из одно, двух, трех и 

четырехсложных слов. Четырёхсложных слов очень мало, и все они заимствованы из 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 37 

других языков. В обоих языках профессиональные слова с простой структурой группи-

руются по количеству и структуре слогов в слове. При этом слова, обозначающие ис-

кусство и профессию, оцениваются как продукт лексического уровня языка. 

 

N.Kh. Ibrahimova 

 

Structural features of simple structured art-professional  

terms in English and Azerbaijani languages 

 

Summary 

 
The article deals with the structural features of simple structured art-professional terms in 

English and Azerbaijani. Simple words related to professional vocabulary in both languages 

consist of one, two, three and four syllable words. There are very few four-syllable words, 

and they are all borrowed from other languages.  In both languages, professional words with a 

simple structure are grouped according to the number and structure of syllables in the word. 

At the same time, words denoting art and profession are valued as a product of the lexical 

level of the language. 
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Erik Hirş ədəbi tənqidə həsr olunmuş kitabının müqəddiməsində məşhur ameriklı tənqid-

çisi Nortop Frayın bir əsərindən aşağıdakı epiqrafı sitat gətirir: “Boem (A.A. - XIX əsr məşhur 

rus sənətçisi, rəssam, naşir) barədə deyirlər ki, onun əsərləri müəllifin sözlərlə təsvir etdiyi, 

oxucunun isə məna verdiyi piknikə bənzəyir. Bunun Boemə qarşı bir məzəmmət olmasına bax-

mayaraq, istənilən ədəbi əsərə münasibətdə tamamilə ədalətli rəydir” (7, s. 1). Təəssüf doğu-

ran hal olsa da, etiraf etmək gərəkdir ki, KİV-də kütləvi çıxışlar, xüsusilə də siyasi diskurs au-

ditoriyanın şüurunu hiss edilmədən manipulyasiya etməlidir. Bu baxımdan, istehlakçının – in-

terpretasiya edənin nəzərində siyasi diskursun təhlilinə struktur yanaşma mövqeyi seçməsi sə-

ciyyəvi haldır. Bunları nəzərə alsaq, siyasi diskursda interpretasiyanın rolunu və təsirini araş-

dırmaq zərurəti yaranır. Ancaq mövzuya keçməzdən əvvəl “diskurs” və “siyasi diskurs” anla-

yışlarının sərhədlərini fərqləndirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

“Diskurs” dedikdə mətn və interpretasiya edənin nəzərlərində mətnin təşəkkül tapması 

prosesi nəzərdə tutulur. Diskurs cümlələrdən, fraqmentlərdən ibarətdir və onun məzmunu hə-

mişə olmasa da əksər hallarda “diskursun mövzusu” adlanan müəyyən dayaq konseptinin 

məcmusunu əhatə edir. Onu təşkil edən ayrı-ayrı cümlələrin – diskurs komponentlərinin mən-

tiqi məzmunu propozisiya adlanır. Propozisiyalar məntiqi əlaqələri yaradır və bu əlaqələr xü-

susi linqvistik vasitələrlə (məsələn, birləşdirici bağlayıcılar (və, и, and), ayırıcı bağlayıcılar 

(ya/yaxud, или/ или же, or/or else və s.) ifadə edilir. İnterpretasiya edən diskursun dərkedil-

mə prosesi zamanı şərh etmək üzrə olduğu növbəti cümlənin tərkibindəki yeni informasiyanı 

artıq əldə edilmiş aralıq, yaxud ilkin şərh vasitəsilə propozisiyaların ümumi mənasından əxz 

edir. Başqa sözlə, interpretasiya edən:  

1) Mətnin daxilində müxtəlif əlaqələr – semantik (sinonim, yaxud antonim), referensial 

(real, yaxud mental aləmdə obyektlərinin adları və təsviri ilə bağlı) münasibətlər, anaforik, 

söyləmin mövzusu və onun haqqında deyilənləri əks etdirən funksional perspektiv qurur; 

2) Yeni informasiyanı diskursun mövzusuna “yükləyir”. 

Beləliklə, dilin yayğın semantikası siyasi diskursda özgələrinin düşüncəsinə məharətlə tə-

sir etməyi mümkün edir: interpretatorun mövqeyindən ibarət olan yeni baxış tərzi (“mimikri-

ya” da adlandırmaq olar) dəyişir və bununla bərabər sistem də dəyişir. E.Koseriunun da qeyd 
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etdiyi kimi “siyasi yüklənmiş” nitq cəmiyyətin eyni dildə ünsiyyət quran digər üzvləri ilə  

həmrəyliyinə işarə edir (5, s. 24). Hətta, bəzən belə də qeyd edilir ki, dil fikirlərlə fəaliyyət 

arasındakı əlaqələndirci həlqə olaraq hər zaman “siyasi təzyiqlərin, iqtisadi və sosial diskrimi-

nasiyanın təsbit edilməsində mühüm faktor rolu”nu oynayır (8, s. 9). 

“Siyasi diskurs” və “siyasi dil” anlayışlarını fərqləndirmək üçün, ilk növbədə, onların xas-

sələrini fərqləndirmək lazımdır. Bundan öncə isə, siyasi dili adi dildən fərqləndirən xüsusuiy-

yətləri ümumiləşdirək: 

 siyasi leksika terminoloji sıxlığa malikdir, burada adi – “qeyri-siyasi” dil işarələrindən 

istifadə edilmir; 

 özünəməxsus diskurs strukturu; 

 müxtəlif nitq təsir vasitələrindən istifadə; 

 diskursun səsli və ya yazılı formada reallaşması da özünəməxsus səciyyə daşıyır. 

Siyesin “Qu'est-ce que le Tiers Etat?” əsərinin təsiri nəticəsində 1789-cu ildən “siyasi dil” 

terminindən dar mənada (“imtiyazların ləğvinə hədəflənmiş siyasi diskurs”) geniş istifadə 

olunmağa başladı (6, s. 10). Zənnimizcə, “siyasi diskurs” anlayışını səciyyələndirmək üçün 

ona 4 mövqedən yanaşmaq gərəkdir:  

 politoloji mövqe – politoloji interpretasiya çərçivəsində siyasi xarakterli nəticələr əsas-

landırılmalıdır;  

 filoloji mövqe – istənilən digər mətnlərlə olduğu kimi: ancaq burada tədqiqatçı periferik 

baxışla fona – interpretatorun dünyasında hökm sürən siyasi və ideoloji konsepsiyalara nəzər 

salır; 

 sosio-psixolinqvistik mövqe – danışanın gizli, yaxud aşkar, ancaq siyasi məqsədlərinə 

çatmasını təmin etmək üçün effektivliyin ölçülməsi zamanı; 

 fərdi-hermenevtik mövqe - diskurs müəllifinin/interpretatorun şəxsi fikirlərinin müəy-

yən şəraitdə ifadəsi zamanı. 

Buradan bəlli olur ki, siyasi diskursun tədqiqi müxtəlif elm sahələrinin kəsişməsindən ke-

çir və müəyyən (siyasi) situasiyalarda gerçəkləşən diskursun forması, vəzifələri və məzmunu 

ilə bağlıdır (4, s. 46). Həmin elm sahələrindən biri olan politoloji filologiya “hakimiyyət”, “tə-

sir”, “avtoritet” və s. kimi konseptlərlə bağlı olan diskursun xassələri arasındakı əlaqələri təd-

qiq edir.  

Siyasətçilərdən fərqli olaraq, filoloqlar bu faktorları yalnız danışanın linqvistik davranışla-

rının və onların nitqlərinin interpretasiyası fonunda nəzərdən keçirir. Beləliklə, siyasi filolo-

giya özü də iki şöbəyə ayrılır:  

1) Siyasi ədəbiyyatşünaslıq siyasi diskursun makrostrukturlarını: süjetlərin, motivlərin, 

janrların və s. növbələşməsini, onların yaratdığı motivasiyanı araşdırır – bir sözlə, kompleks 

ədəbiyyatşünaslıq vasitələrinin yardımı ilə diskursu tədqiq edir; 

2) Siyasi linqvistika mikro səviyyələri araşdırır və predmeti aşağıdakılardan ibarətdir: 

 siyasi diskursun sintaktikası, semantikası və praqmatikası; 

 siyasi diskursun “səhnələşdirilməsi” və interpretasiyası modellərinin, xüsusilə, siyasi 

kontekstlərdə işlədilən, siyasi məna daşıyan konseptlərin adlandırılması.  

Bu mətnlərin interpretasiyası filoloji tədqiqatın hər iki qolu üçün əsas vasitədir. 

Müasir dövrdə adi danışıqda “interpretasiya” sözünü tez-tez eşidir və işlədirik. “Bu, ger-

çəklik deyil, sadəcə interpretasiyadır” dedikdə, bu söz özünün daralmış semantik çalarını qo-

ruyub saxlamış olur. İnterpretasiyaya sadəcə bir diskurs təhlili vasitəsi kimi deyil, eyni za-

manda, filologiyanın obyekti kimi yanaşdıqda, ədəbiyyatşünaslıq, dil və dilçilik fəlsəfəsi üçün 

eyni dil – eyni tədqiqat materialı ilə qarşılaşırıq. Xatırladaq ki, mürəkkəb mətnlərin şərhinə 
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praktiki tələbat filologiyanın təşəkkülünə əsas səbəb oldu. Romantizm dövrü hermenevtika-

sında (təfsir (şərh) nəzəriyyəsi və metodikası) (2, s. 1) filologiya geniş çərçivədə klassik alə-

min – bütövlükdə incəsənətin, elmin, ictimai və fərdi həyatın tədqiqatı kimi tərif edilirdi. Diq-

qət mərkəzində qədim yazıçıların əsərlərində və klassik xalqların şəxsi həyatında əks olunan 

keçmişin ruhu dururdu. Həyatın zahiri izharı “klassik həyatın” (A.A. – Qədim Yunanıstan və 

Romanın) məzmunu, təsəvvürlər və dil isə - forması hesab edilirdi. Bu təsəvvürlərdə iki tərəfi 

fərqləndirmək olar: 

1) Filoloq mətnin subyektiv şərhini verir; 

2) Şərh olunan mətn zaman baxımından interpretator üçün uzaqdadır və əlçatan deyil.  

Dilşünaslıq müəyyən müddət subyektivliyi və qeyri-dil faktorlarını interpretasiya etməyə-

rək yalnız dilin təsvirinə həsr edilmiş məsələləri diqqət mərkəzində saxlayırdı. Ancaq XX əs-

rin əvvəllərində ədəbiyyatşünaslıq ilə dilşünaslığın sərhədləri yenidən qarışdı. Faktların iza-

hında obyektivlik faktorunu əsas tutaraq dil tarixçiləri interpretasiya zamanı “subyektivlik” 

faktorunu dərketmə prosesini əngəlləyən maneə kimi tədricən qəbul etməməyə başladılar. XX 

əsrin sonlarında təşəkkül tapmış filoloji interpretasiya (interpretativ yanaşma) bu müddəaya 

əsaslanırdı: Məna dil işarəsi şəklində mövcud olmayıb, interpretator tərəfindən şərh edilir. 

Müvafiq olaraq, “interpretasiya” koqnitiv prosesi və eyni zamanda, nitq və qeyri-nitq fəaliy-

yətləri zamanı mənanın təşəkkülü prosesinin nəticəsini nəzərdə tutur. Koqnitiv fəaliyyət pro-

sesinin təhlilində olduğu kimi, interpretasiyanın subyekti, obyektləri, proseduru, məqsədləri, 

nəticələri, materialları və vasitələrindən bəhs etmək olar. Bununla belə interpretasiya:  

• üçlü vəhdətə malikdir: eyni zamanda, prosesdən, nəticədən və quruluşdan (interpretasiya 

edilən obyektin prezumpsiyasından) ibarətdir. Nəticə ya zahirən – əsər, hekayə, tərcümə, re-

minissensiya (şerdə, musiqidə başqa əsərin izi) və s. şəklində, yaxud istisna halda daxilən – 

nöqteyi-nəzər kimi qavranılır; 

• nitq müəllifinin fəaliyyətinin məqsədyönlü səciyyəyə malik olmasından həmişə əmin ol-

mayan interpretatorun lokal və qlobal məqsədləri arasındakı ziddiyyət üzərində qurulmuş 

məqsədyönlü koqnitiv prosesdir.  

• yalnız obyekt nəticənin təqdim edilmiş mümkün forma və şəkilləri toplusunu öncədən tə-

yin etdikdə, sistem çərçivəsində gerçəkləşə bilər, xüsusilə, müəllifin genezisi, sosial və şəxsi 

motivləri təzahür edir. 

• uğurlu olduqda məna yarana bilər – bu, strategiyalardan istifadəyə səbəb olan bəzi məq-

sədlərdən irəli gələrək məna yaratmaq cəhdidir. Yalnız bu zaman dil ifadələri məqsəd qismin-

də aktuallaşaraq, interpretatorun artıq formalaşmış daxili aləmini daha da təkmilləşdirir, məh-

dudlaşdırır, yaxud, hətta kökündın dəyişərək həm də nitqdə məna əxz edir. Nitqin mənası əv-

vəlki kontekstdəki söyləmin mənası ilə harmoniya təşkil edir. İfadənin mənası – interpretasi-

yanın mövcud situasiyası çərçivəsində aktuallaşmış nitqin mənasıdır. Prosesin kənar izləyicisi 

nəticələrə (məsələn, cavab addımlarına və hekayənin mətninə) bilavasitə şahid ola bilər, ya-

xud interpretatorun mühakimə yürüdərək nəticələrə gəldiyini və öz daxili aləmini qurduğunu 

ehtimal etməklə onları sadəcə təxmin edə bilər. Uğurlu interpretasiya yalnız zahirən qəbul 

edildikdə təqdir edilməlidir – o interpretator alqış qazanır ki, sadəcə dərk etmir, eyni zaman-

da, dərk etdiyini digərlərinə də ötürür. 

 vasitələrindən istifadə zamanı mətni təşkil edən sözlər, sintaktik quruluşlar, fikirlər və s. 

dayaq nöqtələri rolunda çıxış edir. Bu vasitələr üç qismə bölünür: 

1) Nitqin - cümlə və mətnlərin, eləcə də, onların tərkib hissələrinin xüsusiyyətləri; 

2) Verilən dildə nitqin xüsusiyyətləri haqqında biliklər. Bu biliklər kontekst və situasiya, 

mətnin implikasiyası (konkret məqsədə nail olmaq üçün seçilmiş, tamlığı interpretasiyanın 
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növündən asılı olaraq və məsələnin həllində strategiyalar tərəfindən tənzimlənən məntiqi nəti-

cə) haqqında lokal biliklər; konvensiyalar, ünsiyyət qaydaları, dil və ünsiyyətinin hüdudların-

dan kənar faktlar haqqında qlobal biliklər; 

3) İnterpretasiya prosesini təşkil edən və interpretasiyanın məqsədlərini, vasitələrini birləş-

dirən strategiyalar. Onlar digər vasitələrdən – nitq vasitələrindən, biliklərdən, eyni zamanda, 

məlumatların idarə edilməsini həyata keçirən digər strategiyalardan istifadə edir. İnterpretasi-

ya vasitələri də tətbiq zamanı dəyişikliyə uğraya bilər. 

 prosesində hər bir addım öncədən düşünmə ilə əlaqədardır. Ehtimal edilən obyektlərin 

(haqqında öncədən düşünülən) və gözlənilənlərin əsaslandırılması bu prosesdə səciyyələndiri-

lir. Bu kimi obyektlər konkret bir söyləmdən, sözdən və s. sonra gözlənilən mətndən və müəl-

lifin daxili aləmindən ibarətdir.  

• aspektləri interpretatoru səciyyələndirir, onun digər dil daşıyıcılarının sırasından seçil-

məsini şərtləndirir.  

Siyasi diskursun interpretasiya aktında aşağıdakı aspektləri fərqləndirmək olar:  

 şəxsiyyətlərarası akt: şərh nitq müəllifi tərəfindən, eyni zamanda, müxtəlif interpreta-

torlar arasında əlaqələr vasitəsilə həyata keçirilir; 

 interpretasiyanın gedişatını tənzimləyən intensionallıq (niyyətlilik): 

a) az və ya çox tanınan nitq müəllifinə aiddir; 

b) interpretasiya zamanı implisit şəkildə və sonda qeyd edilən niyyətlərin nitq müəllif-

lərinin niyyətləri barəsindəki hipotezalar ilə nə dərəcədə uyğunluq təşkil etməsi subyektiv sə-

ciyyə daşıyır – bir qütbdə nitq müəllifinin bütün mümkün niyyətlərini qanunlar çərçivəsində 

asanlıqla qəbul edənlər, digərində isə yad insanların nitqini olduqca tənqidi və ehtiyatla qəbul 

edən insanlar durur. İnterpretatorun bilikləri əsasında yaratdığı ehtimallarının qəbulu empati-

yanın yaranmasını şərtləndirir; yəni, interpretator baş verənləri kənardan izləyir və müəllifin 

niyyətlərini aksioma kimi qəbul edərək onun nitqlərində istənilən niyyəti “qanuniləşdirməyə” 

hazırdır.  

 müxtəlif növlərinin qarşılıqlı təsiri anlama prosesinin – kənar insanların zahirən gör-

məsinə ehtiyac olmayan, daxilən reallaşmış “uğurlu interpretasiya”nın yaranmasına səbəb 

olur. Anlama – interpretasiya aktının qiymətləndirilməsinin nəticəsidir. Dil aspektləri anlama 

prosesinin tam şəkildə yekunlaşmasını təmin etmir.   

Bütün qeyd edilən xüsusiyyətlər siyasi diskursun kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən 

həyata keçirilmiş interpretasiyasına aiddir. Əslində, bu növ interpretasiya implisit auditoriya 

(interpretasiya aktının əsas iştirakçıları – adresatlar). Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, in-

terpretator öz təhlillərində ancaq real deyil, eyni zamanda, virtual (hədəf) adresatları (implied 

author) seçir. Siyasi mətnlərin filoloji təhlili yalnız fərz edilən adresatlar haqqındakı hipoteza-

lara əsaslanır və onların əsasını müəllif qismində çıxış edən siyasətçilərin niyyətləri təşkil 

edir. 

İnsanların şüurunu manipulyasiya etmək bacarığı “lazımi zamanda tələb olunan simə to-

xunmaq” qabiliyyətindən asılıdır (3, s. 108), başqa sözlə, nəticə etibarilə, siyasətçinin real au-

ditoriyası üçün aktual olan simvollar aləminə nə dərəcədə nüfuz etməsindən asılıdır. İstənilən 

təlqin formasında olduğu kimi, siyasi diskursun hədəfi adresatlarda müəyyən niyyətlər və 

məqsədlər oyatmaq, konkret reaksiyalar nümayiş etdirmək üçün motivasiya yaratmaq, xüsu-

silə fəallığa çağırmaqdan ibarətdir: İdeoloji oriyentasiya vasitələri leksik, sintaktik, mətn və 

üslubi səviyyələrdə aşkar edilə bilər. Qeyri-rasional dil-ifadə qavrayışı real gerçəkliyi deyil, 

dil gerçəkliyini əks etdirir və nəticə etibarilə obraz predmetdən önə keçir. Bu zaman mani-

pulyator rasional təfəkkürlə deyil, linqvistik təfəkkürlə hərəkət edir və resipient linqvistik tə-
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fəkkürlə qavrayır, müxtəlif instinktlər (qəzəb, nifrət, qisas, qorxu və s.) dərketmənin avtoma-

tik, mexaniki xarakter almasına rəvac verir. Bu cür nisbi dil gerçəkliyi publisistik diskursda 

transformasiya illüziyalarının formalaşmasına xidmət edir (1, s. 127-128). 

Beləliklə, siyasi filologiyanın əsas vəzifəsi siyasi diskursun interpretasiyası zamanı təza-

hür edən faktorların tədqiqindən ibarətdir. Bu xüsusiyyətlər, xüsusilə siyasi diskursa xas olan 

və onu digər nitq aktlarından fərqləndirən söz seçimində əks olunan polemikanın yaranmasına 

səbəb olur. Siyasi nitqin polemik səciyyəsi – özünəməxsus teatrallaşdırılmış aqressiyadan iba-

rətdir. Polemiklik danışanda siyasi rəqiblərinə qarşı mövcud mənfi münasibətlərin yaranması-

na, digər dəyərlərin (daha təbii və aşkar) qəbul etdirilməsinə hədəflənmişdir. Məhz bu səbəb-

dən həmfikir olanlar tərəfindən müsbət dəyərləndirilən terminlər digərləri tərəfindən neqativ, 

bəzən isə bilavasitə təhqir kimi qəbul edilir (məsələn, коmmunizm, фашизм, democracy). Bu 

fakt “siyasi diqlossiya”nı (iki fərqli dilin paralel şəkildə istifadəsini - biri rəsmi təbliğat həyata 

keçirmək üçündür, digəri isə adi danışıq dilidir) izah edir (Wierzbicka 1995: 190). Bir dilin 

daxilində istifadə edilən digər dilə aid terminlər tamamilə zidd qiymətləndirmə səbəbindən is-

tifadədən birdəfəlik çıxır.  

Beləliklə, siyasi diskursda implisit və eksplisit təqdim edilmiş interpretasiya aktı zamanı 

söyləmlərin səciyyəvi xassələrini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

• nitq fəaliyyətinin təyin və təsdiq edilməsi; 

• suallar şəklində təqdim edilmiş söyləmlər; 

• seçilmiş suallara cavablar (verilən diskursun konkret hansı suallara cavab verdiyini, han-

sıları isə cavabsız qoyduğunu müəyyənləşdirmək); 

• məsələnin traktovkası və təsviri; 

• cəmiyyət qarşısında duran məsələlərin həllinin inklüziv dil vasitəsi ilə (müsbət mənalı 

leksik vahidlər vasitəsilə: bunu, onu etməliyik), yaxud, mənfi mənalı terminlər vasitəsilə (bizə 

bu, o uyğun deyil) təsviri; 

• müəllif tərəfindən təqdim edilən novator ideyaların xülasəsi; 

• ümumi gerçəkləri əks etdirən şəksiz (“God's truth”) söyləmlər; 

• hakimiyyət nümayəndələrinə ünvanlanmış sorğular və tələblər; 

• bu və ya digər məsələnin həllinə çağırışlara vəsilə olmaq və yardım təklifi və s.  

Məqalənin aktuallığı. Publisistik üslubun aparıcı qolu olan siyasi diskursun interpretasi-

yasına interpretasiya edənin nəzərində struktur yanaşma mövqeyinin tədqiqi ilk dəfə olaraq 

məqalədə həyata keçirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İnterpretasiyanın koqnitiv proses olması, eyni zamanda, nitq və 

qeyri-nitq fəaliyyətləri zamanı mənanın təşəkkülü prosesinin nəticəsi olması göstərilir. İstəni-

lən koqnitiv fəaliyyət prosesinin təhlilində olduğu kimi, siyasi diskursda da interpretasiyanın 

subyektə, obyektlərə, prosedura, məqsədlərə, nəticələrə, materiallara və vasitələrə malik ol-

ması aşkar edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Aparılmış təhlillərdən əldə olunmuş nəticələr-

dən siyasi diskurs, natiqlik nitqləri, koqnitiv dilçilik və linqvistik praqmatika kimi elm sahələ-

rinin tədrisi zamanı yardımçı vəsait kimi istifadə edilə bilər. 
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А.М. Аллахвердиева 

 

Интерпретация как средство когнитивного  

анализа в средствe массовой информации 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается политический дискурс в СМИ с использованием метода 

интерпретативного анализа. Выделяются границы политического языка и политическо-

го дискурса, дается определение политической филологии. При этом, средства интер-

претации характеризуются как объект изучения филологии. Отмечается, что интерпре-

тация является результатом познавательного процесса – смыслообразования в ходе ре-

чевой / неречевой деятельности. Расплывчатая семантика политического языка позвол-

яет аудитории умело мыслить – новая перспектива возникает в результате индиви-

дуальной позиции интерпретатора и в итоге использует определенные средства интер-

претации. Как и при анализе любого процесса познавательной деятельности, полити-

ческий дискурс показывает, что интерпретация имеет предмет, объекты, процедуру, це-

ли, результаты, материалы и средства. Наконец, анализ политического дискурса сви-

детельствует о равной роли и влиянии средств интерпретации языковых и экстралинг-

вистических – когнитивных факторов. 
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A.M. Allahverdiyeva 

 

Interpretation as the means of cognitive analysis in mass media 

 

Summary 

 
The article represents political discourse analysis in mass media by using the method of 

interpretive analysis. Here, the boundaries of political language and political discourse are 

distinguished, political philology is defined. At the same time, interpretive means are 

characterized as the object of study of philology. It is noted that interpretation is the result of a 

cognitive process – the formation of meaning during verbal and non-verbal communication. 

The inconstant semantics of political language allow the audience to think skillfully – a 

perspective emerges as a result of the interpreter’s individual position who uses certain 

interpretive means. As in the analysis of any cognitive process, political discourse shows that 

interpretation has a subject, objects, procedure, goals, results, materials and means. Finally, 

the analysis of political discourse suggests that as the interpretive means linguistic and 

extralinguistic – cognitive factors yield equal role and influence. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 18.01.2022 
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Ключевые слова: “lingua franca”, EMT, ELF, отличие естественного языка от “lin-

gua franca”, корреляционная модель EMT-ELF, вернакулярный язык 

Key words: “lingua franca”, EMT, ELF, difference between natural language and lingua 

franca, EMT-ELF correlation model, vernacular language 

 

“Lingua franca” bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. O, ayrı-ayrı fərdlərə deyil, çoxlu insan 

qruplarına aiddir və ya onlar üçün ümumi olan bir dildə danışmaq imkanları və bacarıqları de-

məkdir. Bu imkanlar insanlara öz məqsədlərinə çatmaqda müxtəlif formada yardım edir, yəni, 

o, danışanlar tərəfindən dil maneələrini dəf etmək üçün onlar arasında ünsiyyət vasitəsi və ya 

alətdir.   

Məlumdur ki, təbii dil anlayışı qlobal dildən bəzi fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Ana dili  

adamların, millətin və doğma dili sayılan hər bir şəxsin mənsub olduğu xalqın inkişafı ilə bir-

gə təkamül prosesindən keçərək formalaşır və daim təkmilləşmə prosesi keçirir. Lakin həmin 

təbii dil, bir çox müxtəlif insanlar tərəfindən ikinci dil kimi mənimsənildikdə və ya müxtəlif 

dialektlərin, danışıq dillərinin mövcudluğu şəraitdə insanlar arasında bir-birini başa düşmək 

çətinləşdiyi zaman, bu maneələri aradan qaldırmaq üçün ona tələbat yarandıqda, o, “lingua 

franca” hesab olunur. Deməli, lingua franca üçün şərtlər – mənimsənilmə, təbii çətinliyi dəf 

etmə, ünsiyyəti və anlamanı yaxşılaşdırma, təminetmə və eyni zamanda, doğma yerli dillə bir-

gə mövcud olmaq deməkdir. Bu prosesin inkişafı həmin insanlara və ya millətə həm də bir sı-

ra itkilərlə başa gəlmiş olsa belə, onların mövcudluğu şəraitində bir-biri ilə səmərəli ünsiyyət 

qurmasına imkan yaradır. Bu zaman, çox vaxt təbii dil öz lüğətinin bir hissəsini itirməli olur, 

bəzən isə onun qrammatikası və ya fonologiyası, belə demək mümkünsə, “sadələşmə”yə mə-

ruz qalır. Maraqlıdır ki, dilin strukturunda bu cür dəyişikliklər daha çox kəskinləşdiyi hallar-

da, yerli dil daha çox dilin “picinləşməyə” (ingiliscə-pidgin/ˈpɪdʒɪn/) uğrayır və sonralar hə-

min təbii dilin başqa bir dilə aid olması ehtimalları da yarana bilir. Belə dil, ümumi dili olma-

yan iki və ya daha çox qrup arasında inkişaf edən, qrammatik cəhətdən sadələşdirilmiş ünsiy-

yət vasitəsi hesab edilir və belə dəyişikliyə məruz qalan dilin lüğəti və qrammatikası bir neçə 

dildən götürüldüyü üçün, adətən, məhdud olur və bu xüsusiyyətlər daha bir neçə dildə də mü-

şahidə olunur. 

İngilis dili Ana Dili kimi (EMT-English as a Mother Tongue) və İngilis Dili Lingua Fran-

ca (ELF-English as a Lingua Franca) kimi müxtəlif məqsədlərə xidmət edir. Buna görə də on-

lar özlərinin daxilində bir-birinə qarşı rəqib hesab edilmirlər. Birincisi qeyd etdiyimiz EMT 

milli identifikasiya, kimlik ehtiyaclarına cavab verdiyi halda, ikincisi, yəni  ELF, xüsusilə, 

yerli olmayanlar əhali arasında beynəlxalq ünsiyyət məqsədi daşıyır və yuxarıda qeyd olunan 
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zəruriyyətləri qarşılamaq üçün istifadə edilir. 

Yaşadığımız dövr, ingilis dilinin inkişafı və yerli dillərlə bərabər, xarici dil kimi yüksəliş 

illəri də hesab edilə bilər. Yəni, ingilis dili yalnız intralinqvistik arealda deyil (EMT), həm də 

“lingua franca” kimi (ELF) öz mövqelərini möhkəmləndirir. Bu mənada, xeyli arqumentlər 

gətirmək mümkündür. Lakin hesab edirik ki, onlardan ən mühüm olanları – bu dilin aşağıdakı 

iki fərqləndirici xüsusiyyəti ilə bağlıdır. 

Birinci xüsusiyyət, artıq ingilis dilinin ölkədaxili auditoriyada işlənmə “standart”ları ilə 

onun ölkə xaricində işlənmə standartlarını müqayisə etsək, xeyli fərqlərin yarandığını və bu 

fərqli xüsusiyyətlərin daha da genişləndiyinin şahidi oluruq. Bu fərqlilik yalnız xarici ekspres-

siyalarda deyil, həm də get-gedə daha çox onun daxili strukturuna sirayət etməkdə - onun lek-

sik, semantik qatlarında, sintaktikasında, morfoloji və fonoloji durumunda və sair hiss olunur. 

Bu günlərdə, ELF-in öyrənilməsi, onu daha geniş arealda tətbiq edən, xüsusilə, Çin, Mala-

yziya və digər regionların dilçiliyində daha intensiv həyata keçirilir. Xüsusilə, çinli alimlər və 

mütəxəssislər daha çox fəallıq göstərirlər. Bunlara misal olaraq Bankokdan Jiang Xiofei-in İn-

gilis dilinin lingua-franca kimi ölkədə işlənməsinə dair apardığı araşdırma daha diqqətəlayiq-

dir (3). Müəllif ELF-in yeni “çinglish” variasiyasının fərqli xüsusiyyətlərini təhlil edərək gös-

tərmişdir ki, “ELF–in Çinə gəlişi 17-ci əsrdən başlayaraq ingilis tacirlərinin Makau və Kan-

tona gəlişi ilə əlaqədar olsa da, onun yayılması 20-ci əsrə təsadüf edir...” (3, p. 134). Müəllif  

ELF və çin dilinin korrelyativ əlaqəsinin beş mühüm faktorların masştabı ilə izah edir: “etnos-

kopik, mediaskopik, texnoskopik, finansoskopik və ideyaskopik” səviyyələr (3, p. 135).  

Qrammatik cəhətdən isimlərin “sayıla bilən və sayıla bilməyən olması, artiklin işlənməsi, 3-

cü şəxsdə indiki sadə zamanda “s” şəkilçisi”  [3, p.136-137]  və digər kimi xüsusiyyətlərin 

təhlili və digər qrammatik fərqliliklər də burada elmi-tarixi və nəzəri baxımdan şərh olunmuş-

dur. 

İkinci xüsusiyyət, ingilis dilinin ELF dili kimi qarşılıqlı başa düşülmə səviyyəsinin vacibli-

yinin artması tendensiyası ilə bağlıdır. Burada, əlbəttə, normal olaraq EMT-nin qəbul olunma-

sı və onun “qanunlar çərçivəsində” mövcudluğu, ELF-in mövcudluğunun isə, “yanlışlıq” kimi 

qəbul olunacağı kimi fikirlər də yarana bilər. Lakin, bu parametrlərin, sadəcə olaraq, elan edil-

məsi məsələnin həllinə bizi yaxınlaşdırmır, çünki analoji vəziyyətlərdə məsələnin empirik 

həlli olmadan, bu cür dəlillərin gətirilməsinə cəhdlər əsassız görünəcəkdir. Odur ki, ELF-in 

iki mühüm parametrinin – onun “çatışmazlığın” və “fərqin” aradan qaldırılması yolunda  

funksional proporsiyanın müəyyən edilməsi mühüm hesab edilir. 

İstənilən belə tədqiqat, həmin dilin sistemlilik, işlənmə tezliyi ya intensivliyi və kommuni-

kativ səmərəlilik kimi  amillərini nəzərə almalı, EMT-ELF əlaqələrinin arasındakı korrelyativ 

modelin mühüm tərkib hissələri kim çıxış etməlidir. Yəni, başqa sözlə desək, ELF-in bu çatış-

mazlıq və fərqli cəhətlərə hansı mexanizmlə və ya modellə təsir etməsi məsələsi mühüm he-

sab edilir. Odur ki, təhlil etdiyimiz bu korrelyativ əlaqənin aşağıda, Şəkil 1-də göstərdiyimiz 

modelini bu sahədə uğurlu addım hesab edirik.   

Şəkil 1. EMT və EFI arasında korrelyativ əlaqə Modeli 
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İngilis dilinin qeyd olunan rakursda belə bir modelinin bu meyarlara əsaslanması, onun 

müəyyən mənada gündəlik məişət zəminində işlənmə vasitəsinə (az və ya çox) çevrilməsini 

ehtiva edir, yəni ən adi həyat situasiyalarında, “hello”, “thanks, “bye-bye” və sair kimi ana di-

linə aid olan sözlərin və ifadələrin get-gedə ELF-in əvəzləməsində də bunu müşahidə etmək 

olar. 

Apardığımız müşahidələrdən və şifahi sorğularadan bəlli olmuşdur ki, dil vahidlərinin bu 

səviyyədə əvəzlənməsi birbaşa və dolayısı yolla əsasən dörd mühüm faktorla sıx bağlıdır: 1. 

professionallıq; 2. həvəsyönlülük 3. dəbyönlülük və 4. digər səbəblər. Peşə və ya vəzifə orien-

tasiyası daha çox ingilis dili ilə bağlı olanlar ELF-ə münasibətdə təbii görünsələr də, digər 

qrupdan olan və ingilis dilindən ELF kimi istifadə edənlərin sosioloji və psixiloji olaraq dərin-

dən təhlil olunmasına, onların müxtəlif situasiyalarda ELF seçimlərinə təsir edən faktorların 

öyrənilməsinə də ciddi ehtiyac vardır. Bununla belə, aparılacaq tədqiqatlar mütləq mənada so-

sio-mədəni, demoqrafik (yaş-cins) və digər faktorların müxtəlifliyini də nəzərə almaqla keçi-

rilməlidir. Hazırda bu sahədə dünya praktikasında bir sıra hazır elmi təcrübələr mövcuddur 

(1), (2), (4). 

ELF-in vernakulyar (yalnız dialekt, məişət və bu kimi sahələrdə gündəlik danışıq dili kimi 

işlənməsi) səviyyədə yaranması və inkişafı mexanizminin öyrənilməsi, və onlara təsir edən 

sosial-mədəni faktorlar, onların ölçülməsi və sair imkanları kimi məsələlər də, heç şübhə yox-

dur ki, ingilis və Azərbaycan dillərinin yeni dil siyasəti baxımından öyrənilməsində mühüm 

elmi-nəzəri və linqvistik mənbə rolunu oynayır. 

Digər bir mühüm məsələ, ELF-in təbiətində müşahidə olunan linqvistik deviasiyaların 

(“normadan” kənara çıxmaların) xarakteristikası, onların dilçilik nöqteyi-nəzərdən şərhi və 

təhlil olunması ilə əlaqədardır. Bu xüsusiyyətlər daha geniş diapazonda ingilis dilinin “linqua 

franca” kimi təbiətinin öyrənilməsində ciddi rola malikdir. Belə ki, dil və ona dair mövcud 

olan standartlar, milli normalar və onlardan kənara çıxmalar, ELF-in digər ingilis dili variasi-

yaları ilə (EFL, TEFL, TOEFL, İELTS və sair kimi beynəlxalq test proqramları) müqayisəsi, 
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bununla bağlı digər faktorların tədqiqi də əhəmiyyət daşıyır. Bu mənada, ingilis dilinin “xarici 

dil kimi” tədrisi metodikalarına da diqqət xeyli artmışdır. Təqdirəlayiq haldır ki, bu sahədə 

London, Oksford və Kembric məktəbləri, xüsusilə, böyük səy göstərirlər. Onların ingilis dili 

və onun müxtəlif aspektlərinin (oxu, yazı, dinləyib anlama, danışıq) tədrisi ilə bağlı irəli sür-

dükləri müddəalar bu sahədə əhəmiyyətli mənbələr hesab edilə bilər. Məsələn, London Uni-

versitetinin nəşriyyatında Geoffrey Broughton, Christopher Brumfit, Roger Flavell, Peter Hill 

və Anita Pincas-ın müxtəlif illərdə London və Nyu-Yorkda da çap olunan “İngilis Dilinin Xa-

rici Dil Kimi Tədrisi” (TEFL) kitabı bir sıra əhəmiyyətli məqamları ilə seçilir (5). Müəlliflər 

göstərirlər ki, “ingilis dili dünyada mövcud olan 4,000-dən 5,000-ə qədər canlı dillərin içəri-

sində ən çox istifadə olunan dildir. Ana dili olaraq isə, o, bu dillər içərisində çin dilindən son-

ra ikinci sıradadır... Digər tərəfdən, İngilis dilindən ana dili kimi istifadə edən 300 milyondan 

çox istifadəçi bu dildən faydalanır. Gündəlik tələbatları səviyyəsində bu dildən təqribən 250 

milyondan çox adam istifadə edir” (5, p. 1). Buradan “aydındır ki, ikinci dil kimi ingilis dilini 

yaxşı bilmək sosial və iqtisadi tərəqqi üçün pasportdur və müvafiq ingilis dilinin uğurlu istifa-

dəçisi özünü həmin dil cəmiyyətinin uğurlu, inteqrasiya olunmuş üzvü kimi tanıda bilir” (5, p.6). 

Göründüyü kimi, ELF və onun təbiətinin hərtərəfli öyrənilməsi həyata keçirilmədən onun 

bu günkü inkişaf dinamikası və gələcək perspektiv imkanları barədə ətraflı fikir yürütmək 

xeyli çətin olardı. 

Apardığımız müşahidələrlə biz bir daha şahid olmuşuq ki, ELF ana dili olmayanları öz so-

siokulturolji və mədəni dil mənsubiyyətindən, kimliyindən məhrum etmir, ondan düzgün siya-

sət və mühit daxilində faydalanmaq, istifadəçiləri daha da çevikləşdirir, onların tolerantlıq 

əməkdaşlıq qabiliyyətlərini daha da gücləndirir. Bu, ELF istifadəçiləri üçün həmin dili daha 

anlaqlı etməklə, həm də onların öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaları işində  mühüm 

platforma hesab edilir. 

Hazırda ən mühüm tendensiyalardan biri ondan ibarətdir ki, “lingua franca” hesab edilə 

biləcək və beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi olmağa iddialı olan dillər üçün mövcud olan meyarla-

rın dairəsi daha da böyüyür və təbii olaraq, bu baxımdan məhdudiyyətlər daha da genişlənir. 

Mühüm şərtlərdən biri - belə bir dilin picinlər də daxil omaqla, mümkün ola bilən bütün lin-

gua franca növlərini əhatə etməsidir. Bu ayrıca bir tədqiqat işinin mövzusudur.     

Məqalənin aktuallığı. Təbii dil anlayışı qlobal dildən bəzi fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. 

Ümumiyyətlə, dil xalqın inkişafı ilə birgə təkamül prosesindən keçərək formalaşır və daim 

təkmilləşmə prosesi keçirir. Lakin təbii dil bir çox müxtəlif insanlar tərəfindən ikinci dil kimi 

mənimsənildikdə və ya müxtəlif dialektlərin, danışıq dillərinin mövcudluğu şəraitdə onlar ara-

sında bir-birini başa düşmək çətinləşdiyi zaman, bu maneələri aradan qaldırmaq üçün ona tə-

ləbat yarandıqda, “lingua franca” hesab olunur. 

İngilis dilinin “lingua franca”ya çevrilməsi də bu gün aktual məsələlər sırasındadır. Belə 

ki, bu prosesin araşdırılması üçün xeyli sayda cəhdlər edilsə də, problemin müxtəlif ana dilləri 

səviyyəsində “çulğalaşması”nın doğurduğu sosiokulturoloji, linqvistik xüsusiyyətlərin müstə-

qil dillərlə yanaşı yaşamasının xüsusiyyətlərinin tədqiqi bu dillərin inkişafı və perspektivi ba-

xımından aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu yenilik ingilis dilinin ELF dili kimi qarşılıqlı başa düşülmə 

səviyyəsinin vacibliyinin artması tendensiyası ilə bağlıdır. Bu parametrlərin, sadəcə olaraq, 

elan edilməsi məsələnin həllinə bizi yaxınlaşdırmır, çünki analoji vəziyyətlərdə məsələnin 

empirik həlli olmadan, bu çür dəlillərin gətirilməsinə cəhdlər əsassız görünür. Bu baxımdan, 

müəllif ELF-in iki mühüm parametrinin – onun “çatışmazlığın” və “fərqin” aradan qaldırıl-

ması yolunda funksional rolunu təhlil və şərh eyməsi, EMT və ELF arasında korrelyativ əlaqə 
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modulunu təklif etməsi  problemin yeniliyi ilə əlaqədardır. 

Tədqiqatda həm də yeni olaraq təklif edilir ki, həmin dilin sistemlilik, işlənmə tezliyi ya 

intensivliyi və kommunikativ səmərəlilik kimi amilləri bu korreltativ əlaqədə nəzərə alınmalı-

dır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə bu sahədə çalışan tələbələr, alim və 

mütəxəssislər üçün faydalı olması ilə bərabər, həm də Azərbaycanın yeni dil siyasəti konteks-

tində yerli və qlobal ingilis dili statusunun korrelyativ inkişaf meyllərini müəyyən etməkdə 

yardımçı olacaqdır.      
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 S.D. Фархадова Кероглу 

 

Природа английского языка как «lingua franca» 
 

Резюме 

 
Эта статья в качестве исследовательской работы пытается пролить свет на корреля-

ционные связи между английским языком как родным (EMT) и английским языком как 

«Lingua Franca» (ELF). Автор иллюстрирует основные причины «перехода» от «естест-

венного модуса языка» к более «глобальному статусу» английского языка. 

В статье также анализируются характерные особенности ELF и иллюстрируются не-

которые теории, связанные с этой проблемой. Он также выдвигает новую модель кор-

реляции между EMT и ELF и полагает, что в современных лингвистических исследо-

ваниях «lingua franca» существуют некоторые важные тенденции. 

Отмечается, что в настоящее время ELF имеет возрастающее значение как средство 

международного общения. Одним из важных условий для того, чтобы называться EFL-

ом, является то, что такой язык должен охватывать все возможные особенности «lingua 

franca», включая пиджины. 

https://anglistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/dep_anglist/weitere_Uploads/Views/Views0502ALL_new.pdf
https://anglistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/dep_anglist/weitere_Uploads/Views/Views0502ALL_new.pdf
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S.D. Farhadova Koroghlu 

 

The nature of the English language as “lingua franca” 

 

Summary 

 
This article as a research work tries to shed light on the correlative links between the 

English as a Mother Tongue (EMT) and English as a “Lingua Franca” (ELF). The author 

illustrates the major reasons of “transmission” from the “natural mode of language” to a more 

“global status” of English language. 

The paper also analyses the charachteristic features of ELF and illustrates some theories 

related to this problem. It also puts forward a new model of correlation between the EMT and 

ELF and assumes that, there exist some important trends in current linguistic studies of 

“lingua franca”.   

It is noted that at present ELF is of increasing importance as a means of international 

communication. One of the important conditions for being called an EFL is that such a 

language must cover all possible features of a “lingua franca”, including pidgins. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.01.2022 
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Müharibələr, inqilablar, üsyanlar, adətən, öz-özündən yaranmır. Onların hər biri zamanın 

axarında tarixi ilişkilərin törəməsidir. O bir çox təbii və qeyri-təbii ziddiyyətlərin, toqquşan 

çarpışmaların, ziddiyyətli fikirlərin, sönük idraki baxışların, dürək və kəmfürsət ağılların, ko-

ranaq və simasız siyasilərin, hikkəli və hoqqalı mənafelərin… ağlagəlməz və təsəvvürolun-

maz hərəkətlərinin cinayətləridir. Haqlı-haqsız qurbanlarla nəticələnən qan tökmələrdir... Vur-

dağıt, parçala-sök hökmlərinin, səbatsız, müştəbeh liderlərin təzadlı-paradoksal, gərgin fəaliy-

yətlərində cərəyan edən üzdəniraq hadisələrdir.  

Müharibənin ağır nəticələri dövlət rəhbərlərinə, məmurlara, oliqarxlara zəngin maliyyə 

mənbəyi olsa da, sülh, firavanlıq, gözəl güzəran istəyən və ya arzulayan məzlum kütlənin fə-

lakətləridir. Müharibə elə zəhrimardır ki, o, harın, qudurğan siyasi liderlərin, var-dövlət həris-

lərinin istəklərini ifadə edir. Gənclər şəhid olur, qazilər bədən əzələlərini itirir, qocalar ölür, 

uşaqlar yetim, qadınlar dul qalırlar. Ata-analar göz yaşı axıdırlar. Köhnə, mühafizəkar ideyalar 

ağuşunda yeni intişar tapan fəlakətli fikirlər yaddaşlarda üfunətli izlərini qoyur.  

Ağlagəlməz faciələr xalqın iştirakı ilə tarixin sönük qanun və qanunauyğunluqları, bəzən 

anarxiya və hərc-mərclik yaradan çirkin siyasi olayları üzərində qurulur, bəzən də onun tam 

əksinə, hər biri ahəng və harmoniya ruhunda köklənərək davam etdirilir. Azərbaycan-Ermə-

nistan münaqişəsi, siyasi-tarixi-fəlsəfi düşüncələrin bulanıb durulduğu, od püskürdüyü və sən-

gidiyi təzahürlər Qarabağdan keçərək Kür-Araz ovalığını, kiçik Qafqazın cənub-şərq ətəkləri-

ni qan nəhrində çalxalayıb, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində və sonunda, eləcə də XXI 

əsrin birinci yarısında qəsbkarlıq, işğalçılıq təlatümlərinin böhranlı zamanında erməni siyasəti 

və siyasətçiləri getdikcə uydurma “sərhədlərini” genişləndirərək, ona dünyəvi xarakter vermə-

yə çalışdılar. Erməni qəsbkar ordusu, erməni separatizmi, erməni terroru bütövlükdə Azərbay-

canın işğalına can atdı. Maymaq siyasilərimizin və satqınlarımızın xəyanətləri nəticəsində 

“Dənizdən dənizə”, “Böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırmağa və özününküləşdirməyə səy 

göstərdilər. Bu tüğyanları, atışmaları, axıdılan qanları, Azərbaycan torpaqlarının qəsbini, işğa-

lını açıq-açığına sovet imperiyası da öz siyasi və hərbi doktrinası ilə şirnikləndirdi. Erməniləri 

fitvalayaraq iki qonşu xalqı qan nəhrində boğdurdu. Onu da qeyd edək ki, görkəmli vətənpər-

vər Azərbaycan ziyalıları, elm, tarix, ədəbiyyat, mədəniyyət, sənət xadimləri… qələmlərini 

süngüyə çevirdilər. Namus, qeyrət tərcümanlı sərkərdə və döyüşçülər silaha sarıldılar. 

Çox çəkmədi ki, ölkədə qaçqın və köçkünlər ordusu yarandı. Əli yalın Azərbaycan xalqı 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 52 

öz vətəninin, torpağının müdafiəsinə qalxdı. XX əsrin sonunda (1988-1990-cı illərdə) mühari-

bə daha geniş vüsət aldı. Təpədən dırnağadək silahlanan xəyanətkar və ordusu şovinist rus or-

du birləşmələrinin yardımı ilə Dağlıq Qarabağ sərhədlərini aşaraq, Aran Qarabağı da işğal etdi 

və Azərbaycanın içərilərinə doğru irəlilədilər. Tarixin üz qarası “Xocalı soyqırımı” cinayətini 

törətdilər. Muzeylər, abidələr, təhsil və səhiyyə ocaqları darmadağın olundu. Çaxnaşmaların, 

zorakılıqların belə böhranlı dövründə ədəbiyyat öz sözünü deməkdən çəkinmədi. Separatizm 

və terrorizmin törətdikləri cinayətlər həddini aşdı.  

Ölkədə bürokratiyanın, bürokratik aparatın və bütövlükdə bürokrativ sistemin çoxüzlü ci-

nayətlər törətdiyi bir zamanda Azərbaycan xalqının ağır güzəranını, ölkədəki hərc-mərcliyi, 

siyasi düşkünlərin kürsü uğrundakı havalı və davalı mübarizələrini, satqınların qan-çirkab do-

lu əcaib fəaliyyətlərini, qudurğan düşmənin qeyri-insani işgəncələrini, mənfur niyyətlərini əks 

etdirən ədəbiyyat nümunələri yaranmağa başladı. Bu barədə ilk yaradıcılıq nümunəsi göstərən 

yazıçı-dramaturq Ağarəhimin fəaliyyəti yüksək dəyərləndirilir. Onun “Canavar balası”, “Qır-

mızı qar”, “Kimdi günahkar”, “Yuxu”, “Xəyanət”, “Haray”, “Əsgər anası”, “Uçurum”, “Qoşa 

qanad”, “Ovlaq keçidi”, “İkili dünyam” və digər əsərləri Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsi — 

“Qarabağ müharibəsi” mövzusunda yazılan sanballı əsərlərdir. Yazıçının xarici ölkələrdə tər-

cümə olunaraq, çap edilən əsərləri Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin, erməni siyasətçilə-

rinin, sovet imperiya tərəfdarlarının çirkin niyyətlərini dünya xalqlarına çatdırmaq, onları ifşa 

etdirmək sahəsində mühüm addımlar oldu.  

Qarabağ problemi getdikcə dünyanın diqqətini cəlb etdi. ABŞ, BMT, ATƏT tərəfindən 

müxtəlif konfranslarda, simpoziumlarda, yığıncaqlarda, milli televiziya ekranlarında, sosial 

şəbəkələrdə müzakirə obyektinə çevrildi. 44 günlük İkinci Vətən müharibəsi Azərbaycanın 

haqlı səsini dünyaya bir daha bəyan etdi… Müdrik yazıçı-dramaturq indi də yazıb-yaratmaq-

dan qalmır. O son “Qasırğa” (2019), “Rəşadət və rəzalət” (2021) əsərlərində Azərbaycan xal-

qının haqq-ədalət mövqeyini, qəhrəmanlıq ruhunu, Vətən sevgisini dünyaya bəyan etməkdə-

dir. 

Vətənin hər qarış torpağı uğrunda mübarizə xalqımızın mənəvi-intellektual-siyasi gücünün 

qüdrətini göstərdi. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Laçın, Xankəndi, Kəlbəcər, Şuşanın işğaldan 

qurtuluşuna fədakarlıqla girişdi. Xalqın arxa cəbhədəki əzmi, Azərbaycan Ordusunun rəşadət 

və fədakarlıqları qəhrəmanlıq salnaməmizin yaddaşında daim yaşam hüququ qazandı. Dövlət 

və millət mənafeyi birliyini yaratdı. Yadellilərin buxovları qırıldı. Azərbaycan cəmiyyəti tarix 

qarşısında hərbi-siyasi-diplomatik gücünü, idrakının potensial qüdrətini göstərdi. Namərd və 

şarlatanlar, şantaj və iftiraçılar layiqli cəzalarını aldılar, səssiz-səmirsiz “konspirasiyadan” 

rədd oldular. 30 ildən artıq müharibədə Azərbaycan xalqının ruhu əzab və iztirablar məngənə-

sində boğulurdu. İşğaldan azad olmaq, torpaqlarımızı murdar qəsbkarlardan təmizləmək, ya-

delli fitnəkarların simasız niyyətlərini qırmaq, xalqın, millətin, ordunun hər qarış torpaqda qə-

ləbəsini yapmaq, hər bir vətəndaşın, fərdin, ümumən Azərbaycan cəmiyyətinin fərəhidir.  

Yazıçı-dramaturq Ağarəhimə görə, bu qələbə bütöv bir xalqın gözəl yaşamının intəhasızlı-

ğıdır. Ağarəhim təkcə yazıçı-dramaturq, pedaqoq, psixoloq, filosof deyil, o həm də konflikto-

loqdur. “Ovlaq keçidi” romanında müharibədə şərəf və ləyaqətlə döyüşən, düşmənə aman ver-

məyən Qurban Qədiroğlunun cənazəsini Murov dağdan doğulduğu Boyat kəndinə gətirən, 

dəfndən sonra hüzrdən qayıdarkən Qafar kişidən döyüşçü İsgəndər Alışovun anası Mədinə və 

atası Alış oğullarının öldü-qaldısını öyrənmək üçün soruşurlar: “Qafar kişi, İsgəndərdən mək-

tub almışıq. O istəyir, qonşu filankəsin qızına elçiliyə gedək. Nə deyirsiz, gedək, getməyək?”. 

Bunu eşidən Qafar kişinin başına dünya dolandı. Varlığı sarsıldı. İçi az qala dağılıb tökülə-

cəkdi. Qafar kişi gözlərini İsgəndərin ana-atasının gözlərindən güc-bəlayla yayındırdı. Üzünü 
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maşına tərəf çevirdi. Sonra titrək səslə: — Elçiliyi saxlayın — deyib tələsik maşına oturdu. 

Ağarəhim insan içinin dərin bilicisidir. Emosiyaların, hiss və duyğuların, ruhun mükəm-

məl görücüsüdür. Xəyal və xülyalarının, röyalarının… yük daşıyıcısıdır. O, vətəni, torpağı, 

xalqı, milləti uğrunda canından keçər. Satqınlara, kürsü uğrunda vicdanını ayaqlayan, puldan, 

var-dövlətdən ötrü ləyaqətinə tüpürən, saxta hüquqi dəlillərlə, mənəviyyatsız, əxlaqsız canfə-

şanlıqlara, çürük ideoloji mülahizə və mühakimələrə qarşı amansızdır. Bir milyon evsiz-eşik-

siz məzlumu küçələrə, çöllərə atan, namərdcəsinə torpağını parçalayıb əlindən alan düşmənlə 

«vicdan sazişinə» gedən namərdləri nə adlandırasan? Şüursuzmu?! Ağılsızmı?! Cahilmi?! Na-

mussuzmu?! Qeyrətsizmi?! Şərəfsizmi?! 

Müharibə elə zəhrimardır ki, cəlb olunan ölkələrdə firavan güzərandan, normal insani sə-

lahiyyətlərdən, münasibətlər dayanıqlığından, həqiqət və ədalətdən söhbət açmaq çətindir. O, 

törəyən yerdə sözün həqiqi mənasında şəxsiyyət və insan hüquqları pozulur. Sivilizasiya da-

yanır. Əxlaq, mənəviyyat şaqraq yolundan çıxır. Ölkədə kriminogen vəziyyət hər gün gərgin-

ləşir. Varlı təbəqə Avropada, Qərbdə özünə malikanələr alır, istehsal sahələri qurur, aşağı təbə-

qə — kasıblar isə sərhədə boylanırlar. Zirvələri qara buludlar bürüyür. Döyüş bölgələrində za-

man qarışır, əbədiyyətin sərt, qorxunc nəfəsi adamları qarsır, döyüş və işgəncələrin izləri bu-

laş-bulaş olur. Ağarəhim elə püxtələşmiş qələm sahibidir ki, onun Qarabağ müharibəsinə həsr 

olunan hər bir əsərində ən kiçik detallar, vaqiələr, olaylar, gərilmələr yerli-yataqlı görünür, ke-

çirilən hisslərin titrəyişləri duyulur. Onun “Qoşa qanad” romanında qəhrəman İlham Elvüsalın 

baxışlarında erməni, rus, azərbaycanlı siyasilər qabardılırsa, Moskva, Peterburq, Los-Anceles 

və Qahirədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin törədicilərinə sonsuz nifrət oyadılır.  

“İkili dünyam” romanında atası azərbaycanlı, anası rus Valeri Yuriyeviç İsakovun praktik 

fəaliyyəti göstərilir. Mahiyyəti fars şeytaniliyi olan İranın, guya mədəniyyət mərkəzi kimi 

özünü dünyaya sırıyan Fransanın, girdabda boğulan, daim qan çanağı yaradan rus imperiyası-

nın, bəşəriyyətə asta-asta demokratiya halvası yedirən Amerika Birləşmiş Ştatlarının saxta, sı-

ğallı strategiyası və taktikasına hər birinin ehtikarlıq konsepsiyalarına meyillənmədən söhbət 

gedə bilmir. İlham Elvüsal əqli, hüquqi, siyasi mülahizələrə əsaslanırsa, Valeri Yuriyeviç İsa-

kov birbaşa praktik mövqedə dayanır, qəsbkar erməni təşkilatlarının planlarını pozur və törə-

dəcəkləri cinayətlərin ya qarşısını alır, yaxud da onları alt-üst eləyir. 

Sözü çəkinmədən yerində demək, üzgörənlikdən uzaq, birbaşa hədəfi nişan almaq və “nal-

lamaq” bir söz ustadı kimi yazıçı-dramaturqun aktına yazılacaq qalibiyyətdir. Onun yaradıcılı-

ğının ən yaxşı bələdçisi, əsərlərinin təhlilçisi və tənqidçisi, filologiya elmləri doktoru, profes-

sor Əlizadə Əsgərlidir. Hələ qəzet və jurnallarda çap olunan onlarca qəzet və jurnal məqalələ-

rini demirik. “Sözün kökü və yaddaşı” (2002), “Sözün divanı və vətəndaş yanğısı” (2007), 

“Sənət və şəxsiyyət” (2007), “Bir nəsrin poetikası” (2013), akademik Tehran Əlişanoğlunun 

“Qarabağ müharibəsinin aspektləri” (2007) monoqrafiyaları Ağarəhim yaradıcılığına layiqli 

töhfələrdir. Ağarəhim hadisələrə həyati-fəlsəfi prizma və paradiqmalardan baxmağı bacaran, 

ona peşəkarcasına yanaşan sənətkardır. O, ən xırda detalları bədii təxəyyülün süzgəcindən ke-

çirməyi bacarır. Diapazonu geniş, mütaliəsi zəngin, müşahidəsi itidir. Əsərləri məhdud çərçi-

vələrə sığmır. O, dünyəvi yazıçıdır. — Erməni münaqişəsi, Qarabağ sevgisi onun yaradıcılığı-

nın ana xəttidir – desək, bəlkə də səhv etmərik. Bunu yazıçı özü də inkar etmir. Bir gün Əliza-

də Əsgərli ondan soruşur: 

— Qarabağ sindromu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi mövzularında xeyli hekayə, 

povest, roman, pyeslər, kinossenarilər yazmısız. Sizi müharibədən bu qədər yazmağa nə vadar 

edib? 

— Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri 
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o qədər də dərin deyil? Zaman-zaman ermənilər müxtəlif nəsillərin gözləri qarşısında belə qır-

ğınlar, terrorlar törədiblər. İndi də terror və qırğınlar davam etməkdədirlər. İstəməzdim, bu 

çaxnaşmalar, qırğınlar gələcək nəsillərə miras qalsın. Ancaq bədxah qonşumuzun, cılız xislət-

ləri, məkrli niyyətləri, qeyri-insani münasibətləri və konfliktləri var və indi də davam etmək-

dədir. Gələcək nəsillər də o xəta-bəladan, faciədən sığortalana bilməyəcəklər. Çünki, düşmən-

çilik ideyaları getdikcə genişlənir, onun yeni və şaxələnən rişələri günahsız, ancaq unutqanlı 

xalqımızın ruhunu sarsıdır və qırmaqdadır. Heç şübhəsiz ki, baş verən qaraguruh hadisələri 

nüfuzlu qələm sahiblərimiz — yazarlarımız, dramaturqlarımız qələmə alırlar. Gələcək nəsillə-

rə ötürürlər. Çox şey gözlərimiz önündə baş verir: şəhidlər, əsirlər, qazilər… Dağıdılan mu-

zeylər, talan edilən torpaqlar, yerlə-yeksan olunan tarixi abidələr. Hamısı bizimdi. İşğal olu-

nan torpaqlarımız ana-bacılarımızın, qızlarımızın göz yaşları ilə dönə-dönə yuyulub, indi də 

yuyulmaqdadır. Ölkənin inkişafı getdikcə sarsılır. İqtisadiyyat çökür. Elm, mədəniyyət yerin-

dəcə sayır. Bir sözlə, ağılsız başların başabəla hərəkətləri uşaqdan-böyüyədək hamını yandı-

rıb-yaxır. 

— Xəyanətsiz, casussuz, satqınsız müharibə olarmı? 

— Yox… Olmur… Müharibədə ayrı-ayrı fərdlərin xəyanətlərini axtarmaq mənə əbəsdir. 

Onların əməlləri böyük miqyasda kiçik görünür. Xalqların, dövlətlərin, dövlət xadimlərinin… 

xəyanətləri dözülməzdi. Çünki burada söhbət böyük Azərbaycan xalqının, ölkəsinin, torpağı-

nın işğalından, başqa sözlə, dövlətə və dövlətçiliyə xəyanətdən gedir. Burada çirkin erməni si-

yasəti böyükdür. Maddi-mənəvi ziyanın miqyası ağlasığan deyil. Bu sıraya ayrı-ayrı adamla-

rın satqınlıqlarını, xəyanətlərini daxil eləsək, görün, cinayətlərin baisləri, onları əhatə eləyən 

xəritə nə qədər genişlənər? Xəyanət zəncirdi. O zəncirin həlqələri fərdlərdi, dövlət rəhbərlə-

ridi, rütbəli-rütbəsiz məmurlardı, pərdə arxasında dayanan qızışdırıcılardı. 

— Qarabağda gedən hadisələrlə bağlı öz sözünüzü demisiz, yoxsa, yenə əsər yazmaq niy-

yətiniz var? 

— Müharibəni hiyləgər siyasətçilər yaradır. Ağrı-acılarını xalq çəkir. Xalqın pəpə yeyə-

nindən kökə yeyəninədək, hamının ağrılı, qan sızan yerləri müharibədi. Məncə qan, ölüm ha-

mıdan çox yazıçı-dramaturqa (şairə) daha emosional təsir eləyir. Onsuz da narahat ömrünə bir 

qədər də yuxusuz gecələr yükləməli olur. Ağlagəlməz ağrıları, dözülməz dərdi-sərləri içindən 

keçirir. İçini boşaltmaq, cəmiyyətdə vətənpərvərlik, xalq, millət, torpaqsevərlik hissi yaratma-

ğa çalışır… Bu sahədə mən tək deyiləm. “Müharibə” mövzusu həmişə yazarların gündəmində 

olub. Elə indi də… 

— “Əsgər anası” əsəri də təbii ki, müharibədən bəhs edir. Mələk ana öz doğma balası Şa-

kiri güllə ilə vurub öldürür. Doğrudur, Şakir cinayətkardır, namus qurbanıdır. Ananın oğlunu 

hüquqi yolla cəzalandırması daha düzgün olmazdımı? 

— Ana üçün təsəvvürolunmaz cinayət bir anda baş verir… Orda hisslər, emosiyalar ağlı 

dayandırır. Düşüncələr donur. Ana çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Belə şəraitdə hüquqi akt yada 

düşərmi? Əlbəttə ki, yox. Nə qədər soyuqqanlı olasan ki… Hadisə baş verir. Ölüsü-dirisi bi-

linməyən, itkin düşən əsgər qardaşının namusuna Şakir təcavüz eləməyə çalışır. Onu da bilir-

siz ki, əsgər ailəsinə təcavüz tək bir anaya yox, millətə, xalqa, vətənə xəyanətdi. Mələk kimi 

qeyrətli ana doğduğu belə şərəfsiz oğula heç cürə güzəşt gedə bilməzdi. Təbii ki, o doğma, 

narkoman oğlunu vurub öldürdü və meyiti üzərindən adladı… Mələk vüqarda ana belə də elə-

məliydi. 

— Ananın öz övladının qanına əlini batırması o qədər də inandırıcı görünmür axı? 

— Yaşadığımız zəmanədə özünün əl-qolunu açmaq xatirinə boya-başa çatdırdığı doğmaca 

oğlunu min bir bəhanə ilə, “uf” demədən zindanlara atdıran, azyaşlı övladını əlləri ilə boğan-
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lar barədə eşitmisizmi? Pul üstə baba-nənəsini al qana boyayanları, qətlə yetirənləri necə?! 

Dünyaya yenicə gətirdiyi övladını zibilliyə atanlar barədə düşünürsüzmü? Yaxud ərləri arvad-

ları ilə əlaqəyə girərək valideynlərini (ata, anasını) öldürən övladların məhkəmələrdəki cavab-

larını dinləmisizmi? Nə yaxşı ki, Mələk ana onlardan deyil… Həyat nə qədər gözəldirsə, bir o 

qədər də amansızdır. 

— Ana cinayətkar, qatil?!. 

— Anadırsa, yox… Unutmayın ki, hər bir əqidəli əsgərin namusu vətənin, xalqın namusu-

du. Burda kimdi günahkar? Birincisi, verdiyi naqis tərbiyəyə görə naqis qadın! İkincisi, mü-

haribə! Üçüncüsü, xaraktercə zəif narkoman oğul! Situasiya və poetik prinsiplər nə qədər tə-

ləb edirdisə, Mələk onu da yerinə yetirdi. Mələk ana insani düşüncəyə görə qatildir, ancaq hü-

quqi anlama görə cinayətkardır. Ona görə də Mələyin hərəkətlərinə milli mentalitetə və ədə-

biyyatın estetik prinsiplərinə əsaslansaq, ona haqq qazandıra bilərik! 

Bir yazar kimi, ağrılar, acılar, sarsıntılar… Ağarəhimin də içində dərin yarğanlar açır. Və-

tənin işğalı sanki onu qaz kamerasına salır. O, yaşaya bilmir. Neçə-neçə hekayə, povest, ro-

mandan savayı, pyes və kinossenarilər yazır. Qarabağ sindromuyla, Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişələri ilə bağlı ilk yazar Ağarəhim olmuşdur. “Vicdan məhkəməsi”, “Uçurum”, “Səfa-

lət”, “Qasırğa” əsərlərini oxucuların ixtiyarına vermişdir... Yaradılan nə varsa, hamısı tarixdir. 

Gələcək nəsillərə töhfədir. İstəməzdi ki, Azərbaycan xalqının tarixinə belə xəyanətdən ləkələr 

düşsün… 

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, yazıçı-dramaturq-kinossenarist Ağarəhim hadi-

sə və olaylara bir neçə döngədən baxmağı bacarır: insani; əxlaqi-mənəvi; ədəbi-bədii-estetik 

prinsiplərlə; hüquqi sezmələr və seçimlərlə… Onun yeganə istəyi millətinin kamil düşün-

cəsi… Vətəninə, xalqına, millətinə saf sevgisidir!!! 

Məqalənin aktuallığı. Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş hər bir əsər, hər bir məqalə öz 

aktuallığı ilə seçilir. Təqdirolunası haldır ki, bu məqalədə tanınmış yazıçı, dramaturq və peda-

qoq Ağarəhimin əsərləri timsalında Qarabağ müharibəsinin oriyentrləri üzərində dayanılır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Qarabağ müharibəsinin oriyentrləri diqqət mərkəzinə 

gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də gənc tədqiqatçılar yararlana bilərlər. 
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С.А. Рагимова 

 

Вехи Карабахской войны 

 

Резюме 

 
Армянские фашисты, оккупировавшие наши земли с помощью своих покровителей, 

десятилетиями воюют в Карабахе. Первое и второе карабахские сражения являются жи-

вым свидетелем этой борьбы. Началась Отечественная война. Наша победоносная ар-

мия под руководством Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева за 

полтора месяца (44 дня) изгнала врага из нашей страны, и наши города, районы и села 

были освобождены от врага. Армянская армия уничтожена. 

О Первой и Второй Карабахских войнах написано и снято много художественных, 

научных, научно-массовых произведений и фильмов. Среди этих произведений искус-

ства особо выделяются фильмы, романы, рассказы и повести, написанные Агарахимом, 

художественные фильмы «Волчонок», «Красный снег». 

В представленной статье рассматриваются вехи карабахской войны на фоне твор-

чества писателя-драматурга Агарахима. 

 

S.A. Rahimova 

 

Landmarks of the Karabakh war 

 

Summary 

 
The Armenian fascists, who occupied our lands with the help of their patrons, have been 

fighting in Karabakh for decades. The first and second Karabakh battles are a living witness 

to this struggle. The Patriotic War began. Our victorious army, under the leadership of the 

Supreme Commander-in-Chief, Mr. Ilham Aliyev, expelled the enemy from our country in a 

month and a half (44 days), and our cities, regions and villages were liberated from the 

enemy. The Armenian army has been destroyed. 

A lot of fiction, scientific, mass-science works and films have been written and filmed 

about the First and Second Karabakh wars. Among these works of art, films, novels, stories 

and novellas written by Agarakhim, feature films "Teen Wolf", "Red Snow" stand out. 

The presented article examines the milestones of the Karabakh war against the background 

of the work of the writer-playwright Agarakhim. 
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Təhsil taksanomiyaları, onların təlimdəki əhəmiyyətindən bəhs etməzdən öncə bu sözün 

mənşəyinə diqqətinizi çəkmək istərdim. Taksanomiya yunanca “taxis” -  dərəcə, sıra, düzülüş, 

nizam, “homos” isə qanun deməkdir. Yəni qanunlar, onların qruplaşdırılması və tabeliyi haq-

qında elm və ya yaxud təsnifatın prinsipləri haqqında təlimdir. Taksanomik kateqoriyaların 

təsnifatı ilk dəfə Karl Liniey tərəfindən verilmişdir. Taksanomiya bir termin olaraq ilk dəfə 

1813-cü ildə Bitkilərin təsnifatını vermək üçün Ogüsten Dekandol tərəfindən işlədilmişdir. 

Müəyyən zaman keçdikdən sonra bu termini pedaqogika, linqvistika, geologiya və digər elm 

sahələrində də mürəkkəb sistemlərin təsnifatını vermək üçün istifadə olunmağa başlandı Za-

man keçdikcə pedaqogika və psixologiyada taksanomiyaya fərqli təriflər verilmişdir. Yekun 

olaraq bu sahələr üçün qənaətə gələrək belə tərif verilir ki - “Təlim məqsədlərinin iyerarxik 

şəkildə və yaxud da, sistemli olaraq təsnif olunmasına taksanomiya deyilir”. Taksanomiyaya 

tərif verdikdən sonra istər istəməz sual yaranır, bəs, bu təsnifat nə üçün yararlıdır və ya taksa-

nomiya nə üçün gərəklidir? Uzun illər aparılan araşdırmalar nəticəsində aşağıdakıları qeyd 

edə bilərik: 

Təhsil taksanomiyalarının məqsədi. İlk və başlıca vəzifəsi təhsildə qarşıya daha düzgün  

məqsəd qoymaq və bununla təhsildə daha da əlverişli nəticələr əldə etməkdir. Bundan başqa  

təhsil alanların təhsil aldığı müddətdə tapşırıqları düzgün anlaması üçün zəruri şərtləri ödəmə-

sidir. Təhsil müddətində təhsil alanların bilik və bacarıqlarını adekvat şəkildə qiymətləndir-

mək və  bu qiymətləndirmədə vasitələri düzgün seçməyə kömək edir. Daha önəmlisi təlimin 

nəticələrinə əsaslanaraq təhlilləri düzgün aparmağa imkan verir. Bundan başqa refleksiyanı 

düzgün keçirməyə imkan verir, təfəkkürün inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır. 

XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq təlim məqsədlərinin taksanomiyası tədqiqat obyekti-

nə  çevrilmiş və  müxtəlif araşdırmalar reallaşdırılmışdır. “Aparılan araşdırmalar nəticəsində  

R.V. Tayler (1930), B.Blum (1956), G.Gilford (1967), Vilson (1967), Bruner (1979) və digər 

alimlər tərəfindən müxtəlif taksanomiyalar işlənmişdir” [6, 222]. Sonrakı dövrlərdə yaşamış 

olan tədqiqatçılar da taksanomiyaya dair araşdırmalarda bu alimlərin tədqiqatlarına əsaslan-

mışlardır. 

Unutmamalıyıq ki “Taksanomiya” ilə “Takson” fərqli anlayışlardır. Taksanomiya sistemli, 

sadədən mürəkkəbə, zəncirvari, iyerarxik, yəni ağacşəkilli təsnifatdır və təfəkkürün inkişafı-
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dır. Takson isə təkamüldür və taksanomik təsnifatın üzvüdür. Taksanomiya – ağacvari struk-

tura malik, sistemləşdirilmiş obyektlər toplusudur. Taksanomiya – “nəyi oyrətmək?”, “necə 

öyrətmək?” və “necə qiymətləndirmək?” kimi sualları sistemli şəkildə cavablandırmağa im-

kan verir. Taksanomiya –iyrarxik quruluşa malikdir. Taksanomiyalarda yuxarı mərhələ aşağı-

dakı mərhələlərin bütün xüsusiyyətlərinin daşıyıcısıdır. Lakin aşağıdakı mərhələlər yuxarıda-

kıların bütün xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı deyil. Taksanomiya – bacarıqların pillə pillə inkişaf 

etməyinə imkan yaradır və təlim məqsədlərinin şəbəkəli (iyerarxik) və ya sistemli təsnifatıdır. 

Təlim məqsədlərinin taksanomiyası tədris prosesinin elmi metodik səviyyədə planlaşdırmaq 

və onun nəticəsini ölçməyə imkan verir. Təlim məqsədləri bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərin 

formalaşmasını əks etdirir. Alimə görə, hər bir şagirdin öz patensialı, maraqları, metodu və 

qavrama qabiliyyəti var. 

“Buna görə də hər bir şagirdi öz potensial imkanına uyğun istiqamətləndirmək lazımdır. 

Bu səbəblərə görə Amerika professoru Benjamin Blum təlim məqsədlərinin əsasən 3 istiqa-

mətdə cərayan etdiyini vurğulamış, “Təhsil məqsədlərinin taksanomiyası” nəzəriyyəsini təklif 

etmiş və onun bu addımı 1956-cı ildə kitab şəklində işıq üzü görmüşdür. Təsnifata əsasən isə 

təhsilin 3 taksanomiyası müəyyən edilib” (5, s. 22). 

1. İdrak taksonomiyası. 

2. Emosional taksonomiya.  

3. Psixomotor taksonomiya.  

Taksanomiya hadisə və proseslərin qarşılıqlı əlaqə əsasında təsnifatını sistemləşdirilməsini 

bildirir, ardıcıllıqla yerləşmiş artan meyarlarını özündə əks etdirir. Taksanomiya - varlığın 

mürəkkəb quruluşu sahələrinin sinif və qruplar üzrə paylanması haqqında nəzəriyyədir. Tak-

sanomiya şəbəkələr düzülüşünə malik olan mürəkkəb fəaliyyət sahələrinin sistemli nəzəriyyə-

sidir.  

Taksanomiya məqsədəuyğunluq nəzəriyyəsini əks etdirir, müəllim praktika uçun effekt 

vasitəsidir. Taksanomiya təlimin fərdiləşməsini təmin edir. Şagirdlərin fərdi bacarıqları müəy-

yən edildikdən sonra onlara taksanomiyaların müxtəlif səviyyələrində hazırlanmış tapşırıqlar 

verməklə ayrı-ayrı qruplar və ya fərdlərə fərdi yanaşma təmin edilir. Beləliklə, səviyyədən  

səviyyəyə hər bir şagirdin inkişafı müəllimin tam nəzarətində olur. Taksanomiya problemləri 

düzgün müəyyənləşdirmək, şagirdin bu və ya digər materialın öyrənilməsində hansı çətinlik-

lərlə qarşılaşdığını müəyyən etmək (diaqnostikasını aparmaq) və həmin çətinlikləri aradan 

qaldırmaq imkanı yaradır.   

Taksanomiya təfəkkürün müxtəlif növlərini inkişaf etdirmək üçün tapşırıqları tərtib edir, 

şagirdin təfəkkürünü (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) inkişaf etdirir. “Taksanomiya qiymətləndir-

mə və üsul vasitələrini hazırlamaqda, refleksiyanı həyata keçirməkdə müəllim üçün istiqamət-

ləndirici rol oynayır. Yəni ki, şagirdin refleksiyasına nail olmağa şərait yaradır. Taksanomiya 

təlim prosesinin düşünülmüş təşkili planlaşdırılması üçün vasitədir” (6, s. 221).  

Taksanomiya intellektual bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsini istiqamətləndirir və 

şagird bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır. Taksanomiya təlim məqsədlə-

rinin əlaqəliliyini və əhatəliliyini, məqsədlərinin ardıcıllığını təmin edir. Taksanomiya düşün-

mə strukturunu təmin edir, məntiqi baxımdan tamamlanmış və mükəmməl daxili bitkinliyə 

malikdir. Taksanomiya aşağıdan yuxarıya tabeçilik əlaqələri əsasında hissələrin düzümü de-

məkdir. 

Təhsil taksanomiyalarının yaradılma prinsipləri. Təbii ki taksanomiyalar yaradılarkən 

müəyyən prinsiplər əsasında təşkil olunur. Bu prinsiplərə aşağıdakıları misal göstərə bilərik. 

1. Praktiki istiqamət prinsipi 
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2. Psixoloji prinsip 

3. Məntiqilik prinsipi 

4. Obyektivlik prinsipi 

Bu prinsiplərin hər birinin öz xüsusiyyəti vardır. 

1. Praktiki istiqamət prinsipi. Taksanomiya məqsədəuyğunluq nəzəriyyəsini əks etdirməli, 

müəllim üçün praktik effektiv yəni təcrübə qazandırmalıdır. 

2. Psixoloji prinsip. Taksanomiya psixologiya elminin müasir nailiyyətlərinə aslanmalıdır. 

Təlim sistemində şagirdin psixologiyası ön planda durmalıdır. 

3. Məntiqilik prinsipi. Taksanomiya məntiqi baxımdan tamamlanmış və mükəmməl daxili 

bitkinliyə malik olmalıdır. Mükəmməl nəticə üçün məntiqi ardıcıllıq olmalıdır. 

4. Obyektivlik prinsipi. Məqsədlərin təsnifatı, onların dəyərlərinin təsnifatı deyilir. Məq-

sədləri birlikdə deyil də, ayrılıqda həyata keçirdikdə daha effektli nəticə əldə olunur. 

Yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz taksanomiyalar haqqında, hər birinin mahiyyəti haqqın-

da qısaca məlumat vermək istərdim.  

Pedaqoji psixologiya tarixində 50-70-ci illər taksonomiyalarının işlənməsi sahəsində xüsu-

si bir mərhələ kimi önəmli yer tutur. Bu illərin axarında nəinki idrak, həm də emosional və 

psixomator sahələrdə taksonomiyalar yaradıldı. İdrak taksonomiyalarına həm də koqnitiv tak-

sonomiyalar deyilir. B.Blum, Enqlexart, Furst və Kratfol (1956), C.Gilford (1967), Mak Pur 

(1969), D.Xeynot (1977), Qronland (1970), Bandelverd (1975), Ə .Əlizadə ( 1998 və 2007) 

və b. idrak taksonomyalarının yaradıcılıarıdır. Bunlardan başqa, Marzanonun “Düşünmə ba-

carıqları”, Kosta və Kalikanın “16 təfəkkür üsulu” və s. taksonomiyalar vardır. 1956-cı ildə 

amerikan psixoloqu Benjamin Blumun rəhbərliyi ilə psixoloqlar – Maks Enqlexart, Edvart 

Furst, Uolter Xill və David Krasvoll idrak bacarıqlarını təsnif etmək üçün üsullar müəyyən-

ləşdirib, təhsil prosesində bütün təfəkkür səviyyələri üçün çox vacib olan fikri bacarıqlar şə-

bəkəsini yaradıblar. “Koqnitiv məqsədlər taksonomiyası kimi adlanan bu taksonomiya müxtə-

lif səviyyədə düşünmə və ya fikirləşmə bacarıqlarını əhatə edir, təlim prosesinin planlaşdırıl-

masında istifadə olunur” (6, s. 232).  

Blumun taksonomiyası ən universal bir model kimi tətbiq olunmaqdadır. Bu taksonomiya-

lar sadədən mürəkkəbə doğru düşünmə (fikirləşmə) bacarıqlarının altı səviyyədə təşkilini tə-

min edir. B. Blumun taksonomiyasında anlama, tətbiq etmə, analiz, sintez və qiymətləndirmə 

səviyyələrinin taksonomik təhlilinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Anlama səviyyəsi - interpretasiya edir (şərh edir), izah edir. Ekstrapolyasiya edir (müəy-

yən sahəyə aid olan məfhumların (hadisələrin) başqa sahəyə şamil edilməsi. Materialı anlama-

ğı bacarmaq, şəklə salmaq, başqa şəkildə ifadə etmək, aydınlaşdırmaq və ya proqnozlaşdır-

maq. 

Tətbiqemə səviyyəsi - şagirdlərdə praktik situasiyalarda bilikləri istifadəyə dair tətbiq ba-

carığının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Analiz səviyyəsi - Təhlil edir (obyektin bu və ya digər cəhətlərini, ünsürlərini, xassələrini, 

əlaqələrini, münasibətlərini və s. ayırmaq, öyrənmək, dərk edilən obyekti onun müxtəlif kom-

ponentlərinə parçalamaqdır). Aşağıdakı feillərdən istifadə edərək şagirdlərə tapşırıqlar ver-

məklə onların analiz etmə yoxlamaq olar. 

Sintez səviyyəsi - təhlil prosesində hasil olmuş ayrı-ayrı ünsürlər arasındakı əlaqəni müəy-

yənetmə və onlardan ümumi nəticəçıxarma bacarığı formalaşdıran təhsil məqsədi. Mücərrəd 

fikirləri sistemləşdirir, tamın təhlil vasitəsilə ayrılmış komponentlərini birləşdirir, orijinal fikir 

yaradır 

Qiymətləndirmə səviyyəsi - diaqnostik bacarığın, tənqidi təfəkkürün inkişafını nəzərdə tu-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 60 

tur. İdeyalar, məlumatlar haqqında mühakimə yürüdür, mühüm qərarlar çıxarır, münasibət bil-

dirir. 

B. Blumun adı ilə bağlı olan fundamental idraki taksonomiyalarda düşünmə bacarıqları sa-

dədən mürəkkəbə doğru mərhələlərə görə təsnif edilir. Bu taksonomiya ona görə fundamen-

taldır ki, sonrakı, daha mürəkkəb idraki bacarıqların (problem həlletmə, mühakiməyürütmə, 

isbatetmə, əlaqələndirmə) əsasını təşkil edir. Fənn üzrə məzmun standartlarının fəaliyyət (ba-

carıq) komponentinin tərtibində idraki bacarıqlar sistemli şəkildə işlənir. İdraki taksonomiya-

ların bütün mərhələləri hər bir sinif üzrə standartlarda öz əksini tapmalıdır. Lakin həmin mər-

hələlər hər sinifdə şagirdlərin yaş həddi nəzərə alınmaqla sinifdən-sinfə, sadədən mürəkkəbə 

doğru inkişaf etdirilməlidir. 

Təlimdə nəzərdə tutulan əsas məsələlərdən biri şagirdlərdə dəyərləri inkişaf etdirməkdən 

ibarətdir. Bu məsələlərin həllində emosional taksonomiyalar mühüm rol oynayır. Şagirdlərin 

hiss, yanaşma, dəyər və emosiyalarının inkişafının təşkilində emosional taksonomiyalar bö-

yük əhəmiyyətə malikdir. Emosional taksonomiyalar bəzi ədəbiyyatlar da affektiv taksonomi-

yalar kimi də ifadə eilib. “D.Krasvol və Masiya 1964-cü ildə emosional taksonomiyanın təsni-

fat sistemini yaratmışdır.  

Bu taksonomiyanın beş mərhələsi müəyyən olunmuşdur. Həmin mərhələlər standartların 

tərtibi üçün araşdırılmış və belə hesab edilir ki, emosional taksonomiyaları standartlarda ifadə 

etmək digər taksonomiyalarla müqayisədə daha mürəkkəb bir prosesdir” (8, s. 13). Ona görə 

ki, bu sahədə istifadə edilən terminologiya hiss və emosiyalarla əlaqədar olduğu üçün mücər-

rəddir. Bəzi standartlarda emosional bacarıqları aydın təsvir etmək imkanı olsa da, bir çoxları 

gizli xarakter daşıyır, yalnız nəzərdə tutula bilir. Emosional taksonomiyalar mərhələlər üzrə 

yüksəldikcə digər taksonomiyalarla inteqrasiya edir, çünki dəyərlər davranış əsasında müəy-

yən edilir. 

Pedaqoji psixologiya tarixində XX əsrin 50-70-ci illərindən etibarən yaradılan taksonomi-

yalar içərisində psixomator sahələrdə taksonomiyalar da xüsusi yer tutur. Simpson (1966), 

Deivs (1969), Beldvin (1971), Bruner (1973) və b. bu sahədə ilk tədqiqatçılar hesab edilir. 

Bəzi elmi ədəbiyyatlarda psixomotor termini qeyri-iradi kimi termin işlədilir (6, s. 228). Hərə-

ki məqsədlər - hərəki bacarıqların, fiziki dözümlülüyün inkişafı ilə əlaqədardır. Psixomotor 

sahədə bir sıra taksonomiyalar mövcuddur. A. Harpporunun taksonomiyası, E.Simpsonun tak-

sonomiyası, Ken Tomasın taksonomiyası, K.Murun sistemləşdirdiyi psixomotor taksonomiya 

və s. “Psixomotor sahənin ən çox vurğulandığı fənn fiziki tərbiyə, texnologiya, musiqi fənləri-

dir. Digər fənlər də bu və ya digər dərəcədə iradi və ya qeyri-iradi psixomotor bacarıqlarla 

əlaqədardır” (7, s. 33). 

Təlim məqsədlərinin taksonomiyası tədris prosesini elmi-metodik səviyyədə planlaşdır-

maq və onun nəticəsini ölçmək imkanı verir. Məqaləmi prof. Ə.Ə. Əlizadənin bu sahədə apar-

mış olduğu tədqiqatın nəticəsi ilə bitirmək istərdim. Belə ki, təlim məqsədlərinin taksonomi-

yası ayrı-ayrı fənlər və siniflər üzrə konkretləşdirilməli, hər bir fənn üzrə spesifik cəhətlər el-

mi-metodik ölçülərlə müəyyənləşdirilməli, dövlət standartları və yaş normativləri kontekstin-

də açıqlanmalıdır. Hər bir yaş dövrünə uyğun taksanomiyanın seçilməsi təlimdə yüksək nəti-

cələrin əldə  edilməsinə şərait yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsildə qarşıya düzgün məqsəd qoymaq və əlverişli nəticələr əldə 

etmək vacib şərtlərdəndir. Eyni zamanda, təhsil alanların təhsil müddətində verilən tapşırıqları 

düzgün anlaması, onların bilik və bacarıqlarının düzgün qiymətləndirilməsi və s. əsas məsələ-

lərdəndir. Təhsil taksanomiyalarının da məqsədinin məhz bu kimi vacib məsələlərin reallaşdı-

rılmasına xidmət etdiyini nəzərə alsaq, məqalə aktual hesab edilməlidir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə təhsil taksanomiyalarının mahiyyəti açıqlanmaqla ya-

naşı, onların yaranma tarixi və əsas məqsədləri şərh edilir, müxtəlif alimlərin bununla bağlı 

yanaşmalarından nümunələr verilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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В данной статье рассматриваются основная цель и важность применения образова-
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как объект исследования в науке. 
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Elmi araşdırmalar göstərir ki, öyrənmənin effektivliyini yüksəltməkdə təhsil sistemində 

tətbiq edilən prinsiplərin xüsusi rolu vardır. Çünki, hər hansı bir elmin yaxşı öyrənilməsi mə-

sələsi onun tədris keyfiyyətindən birbaşa asılıdır. Təhsil sistemini formalaşdıran və ona yön 

verən başlıca amil prinsiplərdir. Prinsiplər veriləcək təhsilin hansı məqsədlərə xidmət edəcə-

yinə, səmərəliliyinə, keyfiyyətinə və tətbiqinə birbaşa təsir göstərir (5, s. 21). Təhsil sistemi-

nin əsasında dayanan prinsiplər dövlət səviyyəsində müəyyən edilir, qiymətləndirilir və bun-

ların əsasında tədris proqramları hazırlanır. Tədris proqramları (kurikulumlar) nəzdində  təlim 

prinsipləri real öyrənmə prosesində öz yerini tutur. Bu prinsiplərdən biri də varislik prinsipi-

dir.  

Varislik prinsipi, pedaqoji proseslə bağlı olub, təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xid-

mət etməklə sistematiklik və ardıcıllıq prinsipinin məhdud hissəsi hesab edilir. Məlumdur ki, 

qarşılıqlı əlaqədə olan pedaqoji şərtlər əsasında biliklərin şüurlu mənimsənilməsi və möhkəm-

ləndirilməsi təmin olunur. Burada iki tələb ödənilməlidir:  

1. Biliklər ciddi ardıcılıqla elə mənimsənilməlidir ki, hər sonrakı anlayış özündən əvvəlki 

anlayışa istinad etməli və əvvəlki anlayış özündən sonra gələn anlayışda özünün sonrakı inki-

şafını tapmalıdır.  

2. Biliklər təcrübəyə əsaslanmaqla həyatda tətbiqini tapmalıdır (8).    

Şagirdin öncədən əldə etdiyi biliklər ona yeni şeylər öyrənməsini asanlaşdıra (müsbət kö-

çürmə - iki barmaqla makinada yazmağı bacaran bir şəxsin on barmaqla yazmağı öyrənməsi 

asandır) və ya çətinləşdirə (müsbət köçürmə, avtomobil sürücüsünün traktor idarə etdiyi za-

manı yaşadığı sürmə çətinliyi) bilər. Şagirdin yeni anlayışları öyrənərkən əvvəlki məfhumlar-

la əlaqə qurmaq bacarığı öyrənmənin təsirini artırır. Buna isə biliklərin və ya məlumatların 

köçürülməsi deyilir. Müsbət nəticəli köçürmə, bir sahədə öyrənilmiş bilik və bacarıqlar əsa-

sında başqa sahədə mövcud olan bilik və bacarıqların qazanılmasına deyilir. 

Təlimdə varislik prinsipinin tətbiq olunması nəticəsində şagirdlər: 

 Hər hansı bir elm sahəsində öyrəndikləri məlumatları real həyatdakı hadisə və problem-

lərlə əlaqəndirə bilməlidirlər. 

 Əvvəlki mövzuda öyrənilmiş bilik və bacarıqları yeni konsepsiyalar əsasında təkmilləş-

dirməyi bacarmalıdırlar. 

 Yuxarı sinfə keçərkən öncədən qazanılmış bilik və bacarıqları uzunmüddətli şəkildə ha-

mailto:aytacsahlarla@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 64 

fizədə saxlaya bilməlidirlər. 

 Müxləlif əlaqəli fənlərin məzmun xətləri arasında uyğunluğun fərqində olub, iki sahəyə 

məxsus anlayışlardan inteqrativ şəkildə istifadə edə bilməlidirlər. 

 Təlimin sonunda fənn üzrə qazandığı biliklər əsasında tədris olunan bütün mövzuları bir 

vəhdət şəkildə mənimsəyərək gələcək təhsil səviyyələri üçün daimi təcrübə formalaşdıra bil-

məlidirlər. 

Varislik prinsipinin yaranması pedaqogika və psixologiya elmlərinin araşdırmalarında yer 

alan öyrənmə nəzəriyyələri ilə bağlıdır. Həm Pedaqogika, həm də Psixologiya elmi təhsil tari-

xi boyu öyrənmənin ən effektiv üsullarını araşdırmışdır. Buna görə də, bir çox öyrənmə nəzə-

riyyəsi ortaya çıxmışdır. Öyrənmə nəzəriyyələri təhsil alanların bilik və bacarıqları rahatlıqla 

qazanmalarını, məlumatları sürətli şəkildə mənimsəmələrini və bu informasiyalar əsasında hə-

yat təcrübəsi formalaşdırmalarını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır. Bu nəzəriyyələri 

ümumiləşdirib konkret prinsip halına çevirməklə təhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təlim so-

nunda müsbət nəticələrin əldə olunması prosesi optimallaşdırılmışdır. Varislik prinsipindən 

danışarkən bir neçə öyrənmə nəzəriyyəsinə diqqət yetirmək lazımdır. 

Ralph W. Tayler (1902–1994) kurikulum nəzəriyyəsini inkişaf etdirən və mövcud təhsildə 

qiymətləndirmə prosedurlarının həyata keçirilməsinə böyük təsir göstərən bir pedaqoq və təd-

qiqatçı idi (6). Tayler modelində belə hesab edilir ki, öyrənmə prosesi ətrafdakı hadisə və si-

tuasiyalara məna verilməsi nəticəsində baş verir və bunun üçün bütün zehni vasitələrdən isti-

fadə olunur. Tayler modelinin qurucusu Ralph Taylerin “Tayler Model”i haqqında irəli sürdü-

yü prinsiplər aşağıdakılardır: 

1. Davamlılıq prinsipi. Öyrənmə təcrübələrini təşkil edir, mərhələli təkrarlara yer verilmə-

lidir. 

2. Sıralama prinsipi. Təhsil proqramlarında öyrənmə təcrübələrinin təşkili ardıcıl inkişafa 

müvafiq şəkildə icra olunmalıdır. 

3. İnteqrasiya prinsipi və ya əlaqələndirmə prinsipi. Təhsil proqramlarında öyrənmə təcrü-

bələri digər komponentlərlə əlaqələndirilməlidir. 

Tyler təhsil tədris proqramının quruluşunun təhsil təcrübəsinin üç əsas elementini təmsil 

edən üç əsas amilə cavab verməli olduğuna inanırdı: 

— Şəxsi inkişaf, maraqlar, ehtiyaclar və həyat təcrübələri kimi amilləri əhatə edən öyrənə-

nin təbiəti. 

— Cəmiyyəti idarə edən münasibət və prinsiplərə əlavə olaraq dəyərlər və hədəflər. 

— Hər bir mövzuda tətbiq olunan məlumat, yəni hər mövzuda tədrisin dəyərli olduğuna 

inanılan məlumatlar (7). 

Gestalt nəzəriyyəsi 1900-cü illərin əvvəllərində “davranışçı və strukturalist yanaşmalara” 

reaksiya olaraq ortaya çıxan koqnitiv əsaslı bir nəzəriyyədir. Nəzəriyyənin qabaqcılları arasın-

da: 

 Maks Wertheimer 

 Kurt Koffka, 

 Wolfang Koehler, 

 Kurt Lewin yer almışdır. 

Gestalt nəzəriyyəsinə görə, “Bütün olan bir şey, onu əmələ gətirən hissələrdən fərqli for-

mada və daha çox şeyi bir bütün olaraq mənalandırır”. Yəni, nəzəriyyənin əsasında, insan və 

xarici dünya haqqında etibarlı bilikləri və ya məlumatları yalnız bir bütünü nəzərə almaqla 

nail olmaq mümkündür. Ayrı-ayrılıqda onu formalaşdıran hissə və kompenentlər bu anlayış 

haqqında məlumat vermədiyi fikri dayanır. Gestalt psixoloqları öz araşdırmalarında bu nəzə-
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riyyəni fiqur-zəmin əlaqəsi, tamamlama, yaxınlıq, davamlılıq, oxşarlıq, sadəlik və s. Köməkçi 

qavrama qanunları ilə izah etmişdirlər. Varislik prinsipi öyrənmə prosesini predmet götürərək 

tətbiq olunur. Öyrənmə prosesinin isə, öz qanunları ilə varislik prinsipinin əsasında dayanan 

məntiq oxşarlıq təşkil edir. 

Qavrayışın bütövlükdə olması, nizamlılığın isə prioritet kimi qəbul edilməsi davamlılıq 

qanunudur. Öyrənilən bilik və bacarıqları davamlı şəkildə yerinə yetirə bilmək qabiliyyətini 

formalaşdırır. Yəni, şagird sinifdə öyrəndiyi yeni bilik və ya bacarıqdan gələcəkdə qarşısına 

çıxacaq eyni tipli problemlərin həlli zamanı istifadə edə bilməlidir. Belə ki, bu qanun şagirdə 

kömək edir ki, öyrəndiyi yeni informasiyanın qalıcılığını təmin edə bilsin, eyni zamanda isə, 

ondan yeri gəldikdə yararlana bilsin. Varislik prinsipində isə, davamlılıq anlayışı öyrənilən 

ümumi bir anlayışın siniflər və səviyyələr artdıqca daha konkret şəkildə şagirdlərin yaş və 

qavrama xüsusiyyətləri nəzərə alınması şərti əsasında tədris edilməsini tələb edir. 

Məktəb kursu üzrə riyaziyyatın mərkəzləşmiş xətti quruluşu fənlərin öyrənilməsində varis-

liyi reallaşdırmaq üçün iki mərhələni qeyd etməyə imkan verir:  

1) təlimin bir-birinə yaxın olan pillələri arasındakı varislik;  

2) təlimin hər bir pilləsi daxilində varislik (3, s. 147).  

Vahid təlim pilləsi daxilində olan varislik özü də iki yerə bölünür:  

a) riyazi xarakterli (riyaziyyatın 5 məzmun xətləri üzrə) kurs daxilində olan varislik;  

b) riyazi xarakterli, konkret olaraq hazırlıq və sistematik kursları arasındakı varislik (mə-

sələn, cəbr və həndəsə arasında, hesab və cəbr arasında, hesab və həndəsə arasında) (3, s. 

147). 

Varislik prinsipi dedikdə, fənlərarası və fəndaxili proseslər arasında əlaqənin yaradılması 

kimi başa düşülür. Lakin varislik prinsipinin təlim prosesində gözlənilməsi üçün təlimin məq-

sədi, məzmunu, forması, vasitə və metodları kimi komponentlərini də əhatə etməlidir. Çünki, 

riyaziyyat tədrisinin əsas məqsədlərindən biri şagirdlərin ehtiyacı olduğu riyazi bilikləri gün-

dəlik həyatın müxtəlif sahələrində istifadə edə biləcəkləri şəkildə qazandıra bilməkdir. Riya-

ziyyat təlimdə müəyyən olunmuş hədəfə çata bilmək üçün şagirdlərin riyazi anlayışları və on-

lar arasındakı əlaqələri mənalandıra bilmə, rəy bildirmə, analiz etmə kimi bacarıqlar vasitəsilə 

riyaziyyatı müxtəlif sahələr, sistemlər nəzdində dərk edə bilmələri gərəkdir. Əgər, riyaziyyat 

təlimi müddətində bir sıra bacarıqlar şagirdlərə qazandırılmazsa, varislik prinsipinin ümumi 

riyazi kursu əhatə etməsi mümkün olmaz. 

Varislik prinsipində əlaqəlilik əsas şərtlərdən biri hesab olunur. Belə ki, iki anlayış arasın-

da və iki elm sahəsi arasındakı əlaqəni qavraya bilməsi üçün şagirdin bu anlayışları və ya elm 

sahələrini sadədən mürəkkəbə doğru şəkildə mənimsəməlidir. Mürəkkəb biliklərin hissə-hissə 

sadə üsulla tədris edilməsi və ya öyrənilməsi bəsitlik qanununu ortaya çıxarmışdır.  

Əlaqələndirmə riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir ədəbiyyatlarında təlim prosesi 

müddətində qazanılması ən vacib bacarıqlardan biri kimi qiymətləndirilir. Şagirdlər mövzular 

və anlayışlar arasında, eləcə də, başqa elm sahələri və riyaziyyat arasında əlaqələndirməni ye-

rinə yetirə bilməlidir. Bu bacarıq şagirdlərin riyazi anlayışların daha mənalı şəkildə mənimsə-

nilməsinə yardım edir. Varislik prinsipinin əsasında anlayışları və bilikləri əlaqələndirmə 

məntiqi dayanır. 

Bundan başqa, riyazi əlaqələndirmə bacarığı şagirdə uzunmüddətli riyazi bilik və bacarıq-

lar qazanmasına imkan verir. Bu həmçinin, şagirdin riyaziyyata olan marağının artmasına sə-

bəb olduğu üçün öyrənmə prosesində fikir dağınıqlığı, diqqətsizlik kimi problemlərin yaran-

masının qarşısını almağa kömək edir. 

Şagirdlərin əlaqələndirmə bacarığı qazana bilməsi üçün: 
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 nəzəri və praktiki bilikləri əlaqələndirmək, 

 riyazi anlayışları və qaydaları çox variantlı təsvir və ya ifadə formaları ilə göstərə bil-

mək, bu formalar arasında əlaqə yaratmaq, 

 elm sahələri arasında əlaqələr qurmaq, 

 riyaziyyatdan dərs zamanı və gündəlik həyatda istifadə etmək bacarıqlarını formalaşdır-

maq, inkişaf etdirmək tələb olunur. 

Əlaqələndirimə bacarığı riyazi anlayışlar arasında əlaqənin qurulmasını təmin etdiyi üçün 

yeni biliklərin mənimsənilməsinə qədərki dövrə aid bütün qazanılmış riyazi təcrübənin şagird 

tərəfindən ümumi şəkildə hafizədə saxlanılmasına imkan verir. Bununla da şagird riyaziyyatın 

əsas xarakteristikası olan riyazi sübut proseslərini tam şəkildə qavraya bilir. Əlaqələndirmə 

bacarığı ilə yanaşı, ümumiləşdirmə bacarığı da riyaziyyat təlimində varislik prinsipinin gözlə-

nilməsinə kömək göstərir. Ümumiləşdirmə bacarığı şagirdə həm yeni və keçmiş biliklər üzrə, 

həm də aşağı və yuxarı siniflərdə keçirilən mövzular üzrə qazandırılması daha münasibdir. 

Çünki, şagird ibtidai sinifdə qazandığı riyazi anlayışla yuxarı sinifdə daha geniş şəkildə tanış 

olur. Şagird öncədən bu anlayış haqqında əldə etdiyi ilkin məlumatları yeni öyrəndiyi məlu-

matlarla birləşdirməyi bacarmalı, bunu iki fərqli anlayış kimi başa düşməməli, öncəki infor-

masiyanın davamı kimi mənimsəyə bilməlidir. Riyaziyyat sistematik bir elm olduğu üçün şa-

girdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi onlarda riyazi anlayışlara ayrı-ay-

rılıqda deyil, ümumi şəkildə yanaşmasına kömək edəcəkdir. 

Varsilik prinsipinin əsasında dayanan digər bir bacarıq isə analogiya hesab olunur. Analo-

giya iki və daha çox anlayış arasında oxşar əlamətlərin aşkarlanması bacarığıdır. Analogiya 

xüsusilə mürəkkəb və çətin riyazi anlayışların öyrədilməsində yararlı hesab olunur. Bəsit əla-

mətlər arasındakı oxşarlıqlara əsaslanan sadə analogiyalar daha asan və konkret anlayışlar 

üçün, daha mürəkkəb struktur oxşarlıqlara əsaslanan mücərrəd anlayışlar üçün funksional ana-

logiyalar nəzərdə tutulur. 

Analogiya  istifadənin üstünlüklərini aşağıdakı kimi sadalaya bilərik: 

 Şagirdlərin öyrənmə motivasiyasını artıra bilər. 

 Şagirdin öncədən qazandıqları mövcud bilikləri xatırlamasını asanlaşdıra bilər. 

 Şagirdin qavrama qabiliyyətinin inkişafını təmin etməklə problem həll etmə bacarıqları-

nı artıra bilər. 

 Anlayışlar, hadisələr və obyektlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasını təmin edir. 

 Şagirdlərin yaradıcılığını inkişaf etdirə bilər. 

 Şagirdlərə özünəməxsus analogiyalar yaratmaqla müxtəlif sahələrdə eyni problemlər üz-

rə fərqli həll yolları kəşf etmələrinə imkan verir. 

 Əvvəlcədən qazanılmış biliklərlə oxşarlıq tapa bildiyi üçün şagirdlərə riyazi anlayışları 

müxtəlif yanaşmalar əsasında öyrənməsinə şərait yaradır. 

 Mücərrəd anlayışların konkretləşdirilməsini təmin edə bildiyi üçün bu anlayışların qav-

ranılmasını asanlaşdıra bilir. 

 Riyazi anlayışlarla bağlı mövcud olan yanlış təsəvvürlərin müəllim tərəfindən müəyyən 

olunmasına imkan verir.  

 Riyazi anlayışların öyrənmə sürətini artıra bilir. 

 Şagirdlər üçün yeni olan riyazi biliklərin qazanılmış təcrübəyə çevrilməsinə kömək edir. 

 Mürəkkəb riyazi anlayışların hafizədə asanlıqla saxlanılmasını təmin edir.  

Yuxarıda haqqında bəhs olunan nəzəriyyələr ümumilikdə varislik prinsipinin əsasında da-

yanan qanunauyğunluqları izah edir. Buna görə də, istər Pedaqogika elmi, istərsə də Psixolo-
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giya elmi varislik prinsipinə problem kimi yanaşmış, onun həll edilməsi məqsədilə bir çox nə-

zəriyyə və qanunlar təkmilləşdirmişdir. Bu isə onu göstərir ki, varislik prinsipinin çoxyönüm-

lü və aktual bir məsələ kimi ətraflı araşdırılması nəticəsində müasir təhsilin keyfiyyət göstə-

ricilərinə xüsusi təsir göstərmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Varislik prinsipi, pedaqoji mühitdə şagirdlərin öyrənməsini sadə-

ləşdirilməsinə, səviyyələr arası bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsinə, əvvəlki təcrübələrin-

dən doğru şəkildə yararlana bilməsinə imkan verən prinsipdir. Bu prinsipin tətbiq olunmasın-

dakı əsas məqsəd təhsil keyfiyyətinin artırılması yolu ilə təlimin qarşısında duran hədəflərə ən 

səmərəli yolla çatmaqdan ibarətdir. Məqalədə bu kimi vacib bir problemə həsr edildiyindən 

onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təlimdə varislik prin-

sipinin tətbiq olunması ilə şagirdlərin əldə etdiyi nəticələr sadalanır, bir sıra alimlərin varislik 

prinsipi ilə bağlı modellərindən nümunələr gətirilir, eyni zamanda varisliyin  reallaşdırması 

mərhələləri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin tə-

ləbələri - bakalavr və magistrantlar yararlana bilərlər. 
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Преемственность как п 

едагогическая проблема в обучении 

 

Резюме 
 

Принцип преемственность — это принцип, который позволяет студентам упростить 

свое обучение в педагогической среде, координировать знания и навыки между уровня-

ми и эффективно использовать предыдущий опыт. Основная цель применения этого 

принципа - наиболее эффективное достижение целей обучения за счет повышения ка-

чества обучения. В статье рассматриваются указанные вопросы.  
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A.R. Shahlarli 

 

Inheritance as a pedagogical problem in training 

 

Summary 
 

The principle of inheritance is a principle that allows students to simplify their learning in 

a pedagogical environment, to coordinate knowledge and skills between levels, and to make 

good use of previous experiences. The main purpose of applying this principle is to achieve 

the goals of training in the most effective way by improving the quality of education. The 

issues mentioned in the article are discussed. 
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Peşələr çox və rəngarəngdir. Onların içərisində bütün zamanlarda mövcud olan və gələ-

cəkdə də olacaq peşələr vardır. Müəllimlik peşəsi bunlar içərisində ön sıralardadır desək ya-

nılmarıq. Müəllim xüsusi hazırlıq keçmiş və peşəkarcasına pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan 

insandır. Müəllim pedaqoji biliklərə müvafiq olaraq hərəkət etməyi bacarır, öz peşə borcunu 

keyfiyyətlə icra etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Pedaqoji fəaliyyətin başlıca istiqamətlərini şa-

girdlərin təlimi, təhsili, tərbiyəsi, inkişafı və formalaşması təşkil edir. Müəllimin başlıca funk-

siyası bütün bu prosesləri idarə etməkdir. Dərs prosesində təhsil verənin bir sıra vəzifələri var-

dır. Bunlara daha geniş nəzər salaq: 

1. Müəllimin öyrədici vəzifəsi. Bu vəzifə müəllimin peşəkarlığını xarakterizə edən əsas 

fəaliyyət istiqamətidir. Bu proses zamanı müəllim həm öyrədir həmdə öyrədərkən özü də öy-

rənmiş olur. Təhsil alanlar, təhsil verənin yəni müəllimin biliyinə, dərsləri öyrətmək qabiliy-

yətinə qarşı çox həssasdırlar. Dərs prosesində edilən hər hansı kiçik bir səhv və yaxud səhlən-

karlıq təhsil alanlar tərəfindən tez duyulur və ona qarşı reaksiya verilir. Və şagirdlər bu halı 

müəllimə güzəştə getmirlər. Burada müəllimin digər keyfiyyətləri bu səhvin üstünü örtməyi 

bacarmır. Buna görə də hər bir müəllim maksimum dərəcədə buna fikir verməlidir Müəllim 

adını daşıyan hər kəs öz ixtisasını dərinliyinə kimi bilməlidir. Bundan əlavə qeyd etmək la-

zımdır ki, müəllimin didaktik (Yunanca “öyrədirəm” deməkdir) qabiliyyəti də əsas amil təşkil 

edir. Müasir müəllim bələdçidir, istiqamət verəndir, öyrənmənin yollarını öyrədəndir. Bu isə 

çətindir, çox zəhmət tələb edir. Ona görə də müəllim dərsə hazırlaşarkən dərsi necə danışmağı 

haqda yox necə öyrədəcəyi haqda düşünməli və dərsi əsl yaradıcılığa çevirməyi bacarmalıdır. 

Müasir dövrdə şagirdlərin bilik, məlumat ala biləcəkləri imkanlar olduqca geniş olduğundan, 

onların elmə tələbatları artmaqdadır. Buna görə də müəllim daima öz üzərində işləməlidir. 

2. Müəllimin tərbiyəçilik vəzifəsi. Müəllimin əsas funksiyalarından biri də onun tərbiyə 

verən tərbiyəçi olmasıdır. Şagirdlər müəllimi özlərinin idealı hesab edir və müəllimin dediklə-

rini qeyri şərtsiz qəbul edir, onun bütün dediklərini yerinə yetirirlər. Onun bu vəzifəsi isə baş-

lıca olaraq apardığı dərs prosesi vaxtı reallaşır. Bəzən elə düşünülür ki, müəllim tərbiyə işi 

onun şagirdlərlə tərbiyəvi söhbətlər aparmasıdır. Düzdür bunlar da vacibdir amma əsası odur 

ki, müəllim təlim prosesinin tərbiyəvi imkanlarını üzə çıxara bilsin və onun təsirinə nail ola 

bilsin. Müəllim həmdə sinif rəhbəridir, bu səbəbdən də o dərsdənkənar işlərin bilavasitə təşki-

latçısı və rəhbəridir. Buna görə də tərbiyəvi işin bu istiqaməti onun pedaqoji təcrübəsindən və 

məharətindən asılıdır. 

V.A. Suxomlinski yazırdı: “Şagirdlərlə yalnız dərsdə-müəllim stolunun bir tərəfində o, di-

gər tərəfində şagirdlər olmaqla görüşən adam uşaq ruhunu bilmir, uşağı tanımayan adam isə 

mailto:nerminaslanova00@gmail.com
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tərbiyəçi ola bilməz. Belə adam üçün uşaqların fikirləri, hissləri və arzuları həmişə bağlı olur. 

Müəllim stolu bəzən elə bir daş divara çevrilir ki, həmin divarın arxasından o öz “düşməni-

nə”- şagirdlərə qarşı “hücuma” keçir; lakin çox vaxt bu stol mühasirəyə alınmış qalaya çev-

rilir və “düşmən” həmin qalanı təngə gətirməklə fəth edir, orada gizlənmiş hərbi rəis” isə özü-

nü əlləri və ayaqları bağlı hiss edir” (7, s. 67). 

3. Müəllimin sosial-pedaqoji vəzifəsi. Müəllimi bir baxımdan sosial pedaqoq da 

adlandırmaq olar. Çünki onlar digər ziyalılardan fərqli olaraq daima əhali arasında olur, 

onlarla ünsiyyət saxlayırlar. Əhali arasında müəllim biliklərin təbliğatçısıdır. Müəllim təkcə 

məktəbdə deyil həmdə cəmiyyət içərisində tərbiyəçidir. Buna görə də o xalq içərisində dövlət 

siyasətinin daşıyıcısıdir, müəllim dövlətin, dövlətçiliyin qorunmasında fəal iştirak etməlidir. 

4. Müəllimin şəxsi nümunəsi. Pedaqoji prosesin ən təsirli metodlarından biri də məhz nü-

munə tərbiyəsidir. Nümunəyə misal kimi valideyn nümunəsi, əsər qəhrəmanlarının nümunəsi, 

müəllim nümunəsi və. s göstərmək olar. Ancaq onlar içərisində ən əsas yeri müəllim nümunə-

si tutur. Çünki şagirdlər özünüdərk səviyyəsinə gələnə qədər ən çox nümunə götürdüyü şəxs 

onların müəllimlərdir. Dərs prosesi zamanı müəllimlərin “mən etdiyim kimi et” və yaxud 

“mənim kimi ol” və s. sadə ifadələri işlətməsi çox zaman şagirdlərə təsiri güclü olur. Bu sə-

bəbdəndə müəllimlər hər zaman özünə nəzarəti gözləməlidir. 

Müəllimlik peşəsinin bir sıra funksiyaları vardır. Pedaqoji idarəetmə müəllimin başlıca 

funksiyası hesab edilir. Elmi ədəbiyyatlarda bu funksiyanı “pedaqoji layihə” aldanırdılar. Bu-

rada düşünülmüş və yerinə yetirilmiş iş başa düşülür. Məsələn dərs prosesində mövzunun öy-

rənilməsi üçün dərsdənkənar işlərin tətbiqini göstərmək olar. 

Müəllimin birinci funksiyası. Məqsəd nəticəyə çatmaq üçün istiqamətdir. Və bu mərhələ-

də qarşıya məqsəd qoyulur yəni nəticəyə çatmaq istəyi durur. Dərs prosesinin idarə olunması 

başlıca olaraq təhsil alanların hazırlıq səviyyəsinə, imkanlarına, inkişafına əsaslanır. Buna da 

diaqnostlaşdırma yolu ilə nail olunur. 

Diaqnostlaşdırma proqnozlaşdırma (yunan sözüdür, qabaqcadan görmək manasındadır) ilə 

qırılmaz surətdə həyata keçirilir. Bu, konkret şəraitdə müəllimin öz işinin nəticələrini qabaq-

cadan görmək bacarığında özünü göstərir. Buna əsaslanaraq o, öz fəaliyyətinin strategiyasını 

müəyyənləşdirir, müəyyən olunmuş kəmiyyətdə və keyfiyyətdə pedaqoji məhsulun alınması 

imkanlarını qiymətləndir. Əlində diaqnozu olan və əlverişli proqnoza əsaslanan peşəkar pe-

daqoq təlim-tərbiyə fəaliyyətinin layihəsini tərtib etməyə başlayır (1, s. 40). 

Müəllimin ikinci funksiyası. Bu funksiya layihələndirmə funksiyası adlanır. Bu görüləcək 

işin modelini qurmaq və təyin olunmuş vaxtda məqsədə çatmaq üçün yolları seçmək demək-

dir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz diaqnoz, proqnoz, layihə təlim tərbiyə fəaliyyətini işləyib hazır-

lamaq üçün əsasdır. Peşəkar müəllim dərsə əvvəlcədən yaxşı hazırlaşmalıdır, bunu yuxarıda 

da qeyd etmişdik ki öyrədərkən öyrənməlidir. Əks halda sinifə girməyi özünə rəva bilə bil-

məz. Dərsin planının həcmi vacib deyil əsas onun olmasıdır. Sonrakı mərhələdə müəllim in-

formasiyavermə, təşkil etmə, qiymətləndirmə, nəzarət etmə və korreksiya funksiyalarını ye-

rinə yetirir. Bunlara daha geniş nəzər salsaq bunları qeyd edə bilərik: 

Təşkilatçılıq funksiyası. Bu mərhələdə müəllim və şagird əməkdaşlığı əsasdır. Belə ki 

müəllim təhsil alanları görüləcək işə cəlb etməli və məqsədə çatmaqda onlara köməklik gös-

tərməlidir 

İnformasiyavermə funksiyası. Müəllim öz peşəsi dərindən (metodikasını, pedaqogikasını, 

psixologiyasını) bilməlidir ki, dərs prosesində funksiyanın adından da bəlli olduğu kimi şa-

girdlərə geniş informasiya verə bilsin. 

Nəzarətetmə, qiymətləndirmə və korreksiya funksiyaları. Bu funksiyaları bəzən birləşir. 
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Bu, pedaqoji prosesi inkişaf etdirmək üçün təsirli stimullar yaradarkən müəllimə lazımdır. 

Nəzarəti həyata keçirən, bilikləri qiymətləndirən zaman şagirdlərin təkcə nailiyyətinin yox, 

həm de uğursuzluğunun səbəbləri aydın olur. Toplanılan informasiya prosesə düzəliş etməyə, 

ona təsirli stimullar daxil etməyə, səmərəli vasitələrdən istifadə etməyə imkan verir (1, s. 41). 

Müəllimin analitik funksiyası. Bütün yuxarıda qeyd etdiyimiz pedaqoji layihələrin ən so-

nunda bu proses yerinə yetirilir. Müəllim qarşıya qoyulmuş və başa çatmış işin təhlilini aparır, 

onun haqqında analizlərini edir. Əgər göstərici müəllimin nəzərdə tutduğundan azdırsa, növ-

bəti dərslər zamanı bu geriliyin baş verməməsi üçün yolları axtarmağa başlayır. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallığ müəllimin fəaliyyətinin əsas istiqamətləriniin verilməsi 

və tədrisdə onların əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu tədqiqat işində müəllimin vəzifəsi və fəaliyyət istiqamətləri 

sistemli şəkildə araşdırılaraq təhlil edilmişdir. Həmçinin, təlim prosesində müəllimin fəaliyyət 

reallaşdırılması üzrə aparılmış tədqiqatlar, eləcə də elmi ədəbiyyatlar təhlil edilmişdi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təhsil müəssisələrində müəllim fəaliyyəti ba-

carığının formalaşdırılması, onların təlimdə tətbiqi nəticəsində formalaşdırılacaq bilik və ba-

carıqlarla yanaşı, bu təlimin təşkilinə dair zəngin materialdır. Bakalavr səviyyəsində dərs de-

yən müəllimlərə zəngin material əldə etməyə şarait yaradacaqdır. 
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Areas of activity of the teacher 

 

Summary 

 
Ways and importance of forming the main tasks and functions of teachers in the research 

process were discussed. These ways were discussed systematically, taking examples from 

various topics. The importance of the teaching profession was discussed as well. 
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Резюме 

 
В иследовании обсуждаются пути и важность формирования основных задач и 

функций учителей. Об этих путях систематически рассказывалось, приводя примеры из 

разных тем. Обсуждалась также важность профессии учителя. 
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Təlim prosesinin düzgün təşkili hər bir müəllimin və pedaqoji kollektivin öz işlərinə yara-

dıcı münasibətindən asılıdır. Hər bir şagird ilk növbədə vətəndaşdır. Müəllimin səmimi və 

qayğıkeş münasibəti məktəblini elmə, biliyə sövq edir. Buna görə də müəllimlər şagirdləri 

yormadan, onlarla birlikdə qısa müddətdə çoxlu və keyfiyyətli işlər yerinə yetirməlidirlər. Bu-

günkü işin keyfiyyəti əvvəlki sistemdən xeyli üstün olmalıdır və yenilik ümumi səylə əldə 

edilməlidir. İndi məqsəd daha özünə güvənən, daha fəal, yaradıcı və həyati bacarıqlara malik 

əsl vətəndaşlar yetişdirməkdir.  

Uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini diqqətə almayan müəllim  uğur qazana bilməz. Şa-

girdlərinin qayğısına qalan, onlara qarşı mehriban, güzəştə getməyi bilən, ciddiliyini, tələb-

karlığını unutmayan müəllim həmişə uğur qazanır. 

Təlim zamanı bəzi müəllimlər şagirdlərin mümkün qədər çox faktı əzbərləməsinə üstünlük 

verir, digərləri isə şagirdin özü faktları toplaya biləcəyini güman edərək məntiqi əsaslandır-

maya üstünlük verirlər. Şagirdləri yalnız faktları yadda saxlamağa və ya faktlar olmadan mü-

hakimə etməyə təşviq etmək zərərlidir. Bu iki bacarıq birlikdə inkişaf etdirilməlidir. Şagird 

düşünə bilmək üçün faktları yadda saxlamalı, yadda saxlamaq üçün isə onları qruplaşdırmalı, 

müqayisə etməli və nəticə çıxarmalıdır. Yaddaşı təfəkkürdən, təfəkkürü yaddaşdan ayırıb ay-

rı-ayrılıqda inkişaf etdirməyə çalışan müəllim şagird psixikasının vəhdətinin formalaşmasına 

xələl gətirir. 

Ümumtəhsil məktəblərində bu gün  kurikulum uğurla tətbiq edilir, onun əsasında tərtib 

olunan dərsliklər müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilib. Hazırki dövrdə müstəqil düşünən, 

mühakimə yürütməyi bilən, komandada və qrupda fəaliyyət göstərən, öz hərəkətlərinin nəticə-

sini düşünən, dərhal düzgün qərarlar verən, çevik və s. kimi keyfiyyətlərinə sahib şüurlu və-

təndaş yetişdirilir. Bu keyfiyyətləri kəşf edəcək, formalaşdıracaq, inkişaf etdirəcək və bacarıq-

lara çevirəcək təlim metodları - fəal təlim və yaxud da problemli təlim metodları təlim strate-

giyalarının tərtib edilməsində və təhsilin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Həmin 

üsullardan istifadə etməklə aparılan dərslər şagirdlərin idrak fəaliyyətinə, tədris prosesindəki 

iştirakçıların hamısının əməkdaşlığına əsaslanır. 

Yaşadığımz əsr sürət əsri olub, həyatımızın bütün sahələrinə, eləcə də,  öyrənmə üçün yeni 

tələblər qoyur. Təhsilimizin indiki inkişaf prosesində biliyin “hazır” mənimsənilməsi öz yeri-

ni yaradıcı və fəal öyrənməyə vermişdir. Bilirik ki, öyrənmə insanın bütün həyatı boyunca 

əsas fəaliyyətlərindən biridir. Bu prosesdə insan bəşəriyyətin tarix boyu topladığı təcrübələrə 

və biliklərə yiyələnir. Öyrənmə bilik, bacarıq və vərdişlərin öyrənilərək sonradan praktikada 

tətbiqinə yönəlmiş məqsədəyönlü idraki fəaliyyətdir. Ona görə də öyrənmə ayrı-ayrı fikri 
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əməliyyatlarla bağlı olduğundan, o daima fəal bir prosesdir.  

Şagirdlərdə öyrənməyə müsbət münasibət formalaşdırılmalıdır. Təlim prosesi şagirdin öy-

rənməyə olan istəkləri ilə bağlıdırsa, bu, tədris materialını daha yaxşı başa düşülməsinə kö-

mək edəcəkdir. Bilmək hər şey demək deyil. Hazırkı şəraitdə biliklərin təcrübədə tətbiqi əsas 

məsələdir. Bu zaman şagirdin məlumatı təhlil və ümumiləşdirməyə, qərar qəbul etməyə, müs-

təqil fəaliyyət göstərməyə hazır olması vacibdir.  

Öyrənmənin hərəkətverici qüvvəsi şagirdlərin idraki fəallığıdır. Şagirdlərdə öyrənməyə 

marağın formalaşdırılması müəllimin pedaqoji məharətindən, onun şagirdlərə hörmətindən, 

təlim metod və üsullarının doğru seçilməsindən, şagirdlərdə özünəinam hissinin aşılanmasın-

dan və sairədən asılıdır.  

Təlim zamanı müəllim şagirdlərə “müqayisə aparın”, “ümumiləşdirib dəqiqləşdirin”, “təh-

lillər edin”, “bir-birindən fərqləndirin” kimi məhsuldar fəaliyyətə təkan verən suallar hazırla-

yaraq onları düşündürməyə təhrik edən tapşırıqlar verməlidir. Müəllimin ilk öncə məqsədi şa-

girdlərdə təlimə və keçirilən mövzuya maraq yaratmaqdır ki, buna başqa mövzulara, fənlərə 

inteqrasiya, müəllimin aktivliyi, emosionallığı, dərs müddətində maraqlı faktları və nümunə-

ləri çəkilməklə əldə edilə bilər. Həqiqi ziddiyyətdən yaranan duyğular əqli ehtiyatları  hərəkə-

tə gətirir, aktivləşdirir, uzun müddət diqqəti cəmləşdirməyə imkan verir. 

Təlimin problemli şəkildə təşkil edilməsi: problemli vəziyyətin yaradılmasına, dialoq və 

əməkdaşlığın vacibliyinə, şagirdin-tədqiqatçı, müəllimin-bələdçi, psixoloji dəstək, hörmət və 

etibar və sairə psixoloji mexanizmlərin formalaşmasına gətirib çıxardır. 

Müəllim sinifdə müsbət psixoloji ab-hava saxlamalıdır. Psixoloji dəstək, hörmət və inam 

şagirdlərdə inamsızlıq hissini yox edər, ən zəif şagirdi belə yaradıcılıq prosesinə cəlb etməyə 

sövq edir. 

Dərsin birinci mərhələsi olan motivasiyada ortaya qoyulmuş problem və onun həlli zəru-

rəti dərsdə təfəkkür prosesini stimullaşdırır və şagirdlərin idrak fəallığını artırır. Şagirdləri ye-

ni biliklər kəşf etməyə vadar edən kəşfiyyat sualıdır. Buna görə də sualları hazırlayarkən məz-

munun tam əhatə olunmasını və bir neçə cavabın olmasını nəzərə almaq lazımdır. Çoxlu ca-

vablar mövzu ilə bağlı müxtəlif fikirlər və fərziyyələr yaradır. Müxtəlif ideyalar və fərziyyələr 

müzakirəni canlı və daha maraqlı edir. 

Dərs zamanı problemli situasiyanın həlli yolunun axtarışı şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliy-

yətini inkişaf etdirir, problemdə yaranan suallar onları düşünməyə vadar edir, təfəkkürlərini 

“aktivləşdirir”. Bu mənada problem situasiya təfəkkürünün qaynağıdır.  

Dərsin tədqiqat mərhələsində şagirdlər tərəfindən yeni məlumatların paylanması ilə eyni 

vaxtda iş vərəqlərindəki tapşırıqların yerinə yetirilməsi biliyin praktiki mənimsənilməsinə sə-

bəb olur.  

Metod müəllimin qabiliyyətləri oyatmaq və səfərbər etmək üçün istifadə etdiyi üsul və va-

sitələrin məcmusu olduğuna görə dərsdə fikir mübadiləsinin rəvan getməsinə, ideyanın yaran-

masına, şagirdlərin dərsə həvəsinin formalaşmasına çalışmaq lazımdır. Tədris prosesində hə-

yatı üçün vacib olan yeni biliklər öyrəndiyini hiss etməyən uşaq öyrənməyə marağını itirir. 

Buradan da belə qənaətə gəlmək olar ki, təlimdə ən vacib məsələ elmi şagirdlərə həyatlarında 

tələbatlarının ödəyə biləcəyi ən lazımi bir vasitə kimi ürəkdən sevdirmək gərəkdir.   

Müasir dövrdə müəllim-şagird münasibətlərinin humanistləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Məktəblərdə illər ərzində formalaşmış bir çox ənənəvi müəllim-şagird münasibətlə-

ri hazırki şəraitdə öz aktuallığını itirmişdir. Ənənəvi müəllim-şagird münasibətində istənilən 

yaşda şagird sadəcə uşaq deyildi. Çox vaxt ona bu və ya digər məqsədə çatmaq üçün avtoritar 

təhsil metodlarından və müxtəlif “təzyiq vasitələrindən” istifadə edərək sadəcə təlim prosesi-
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nin obyekti kimi yanaşırdılar. Müəllim-şagird münasibətlərinin əsasında dayanan humanist 

prinsipin tələbləri təlim prosesinin psixoloji və pedaqoji əsası kimi mühümdür.  

Azərbaycanın görkəmli psixoloqu, tanış alim Əbdül Əlizadə bu məsələdən danışarkən şəx-

siyyətin və dialoji mədəniyyətin tələbləri ilə bağlı belə fikrə gəlib: “Obyekt mahiyyət etibarı 

ilə fərd deyil. İnsan dialoqa yalnız subyekt olaraq, şəxsiyyət olaraq girə bilər. Yəni dialoq qur-

maq üçün:  

— İnsan münasibətləri mənəvi ölçülərə əsaslanmalıdır;  

— İnsanlar bir-birini şəxsiyyət kimi qəbul etməlidirlər;   

— Dialoq birlikdə əməkdaşlıq və birlikdə yaradıcılıq dünyası olmalıdır.  

Bu gün formalaşmış yeni pedaqoji fikir nöqteyi-nəzərindən şagird təlim prosesinin təkcə 

obyekti deyil, həm də subyektidir.  

— Professor Əbdül Əlizadə belə qənaətə gəlib ki: “Məktəblilər müəllimin erudisiyasını 

yüksək dəyərləndirirlər. Onu bilikli müəllim hesab edirlər. Amma səmimi, mehriban, ürəyini 

uşaqlara verən, onlarla danışmağı bilən, dərsdən kənarda da onlara həvəslə yanaşan müəllimi 

sevirlər”. 

Müəllimlə şagird arasında ünsiyyət müəllimin bir sıra bacarıq və keyfiyyətlərə yiyələnmə 

dərəcəsindən asılıdır. Şagirdlərinin hər biri ilə “ortaq dil tapmağı” bacarmalıdır ki, onlardan 

heç biri geridə qalmasın. Bu, müəllimdən səbir, dözüm, yaradıcı axtarış və diaqnostik bilik tə-

ləb edən çox çətin və mürəkkəb işdir. Müəllim pedaqoji ünsiyyət qaydalarını bilməli, ünsiyyət 

bacarığına və ünsiyyət mədəniyyətinə sahib olmalıdır. 

Müəllim yalnız fərqli temperamentli şagirdlərlə xasiyyətli şagirdlərlə deyil, həm də müx-

təlif valideynlərlə qarşılıqlı münasibətdə olur. Ona görə də müəllimin valideynlərlə pedaqoji 

ünsiyyət bacarıqları da olmalıdır.  

Beləliklə, sosial-psixoloji proses olaraq pedaqoji ünsiyyət bir neçə funksiyalarla səciyyələ-

nir:  

— fərdin qavranılması, 

— məlumat mübadiləsi,  

— fəaliyyətin təşkili,  

— rolların dəyişdirilməsi,  

— başqa insanların dərdlərinə şərik olmaq,  

— özünü təsdiqləmə. 

Müəllimin şagirdlərlə mükəmməl ünsiyyət yarada bilməsinin əvvəlcədən proqnozlaşdırıl-

ması onun bir tərəfdən ünsiyyətini necə qurması, digər bir tərəfdən isə ünsiyyət mədəniyyətin-

dəki boşluqları necə doldurmaq barədə fikirləşməsinə səbəb olur.  

İnsan fəaliyyətinin mənbəyi оnun tələbаtlаrıdır. Məhz buna görə də o, sadəcə tələbаt оlа-

rаq qаlmır, insаnı bu tələbаtı ödəməyə imkаn yaradan fəаliyyətlərə yönəldir. İnsаnın tələbаtı-

nın müxtəlifliyi onları təmin etmək üçün müxtəlif fəaliyyətlərə səbəb olur. Tələbаtlаr fəаliy-

yət mоtivlərinin mənbəyidir. Tələbаtlаr və fəаliyyət mоtivləri aktiv və dəyişkəndir.  

İnsanın inkişаfı hаnsısa təsir altında deyil, əsasən öz təsiri altında, öz tələbаtlаrını ifadə et-

məklə baş verir. Əmək prosesində fəaliyyət fərdin əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərinin sürətli və 

düzgün formalaşmasına və inkişafına təkan verir. Tələbаt insаnı müəyyən istiqаmətdə işləmə-

yə sövq edir.  

Təhsil aktiv, təşəbbüskar, yaradıcı, özünə və insanlara sevinc bəxş edən insan yetişdirən-

də, o zaman məqsədinə çatar. Bunun üçün uşaq müxtəlif fəaliyyətlərə cəlb edilməli, aparıcı 

fəaliyyətdən müəyyən yaşda səmərəli istifadə edilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində tədris fənlərinin хarakteri elədir ki, hər 
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bir dərsin özündə tərbiyəvi ünsürlər vardır. Bu ünsürlərin nələrdən ibarət olduğunu aşkarla-

maq və I-IV siniflərdə təhsil alan şagirdlərin təlimə marağının formalaşması yollarını araşdır-

maq aktual məsələlərdəndir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. I-IV siniflərdə təlimə marağın formalaşması yollarını və bunun 

üçün görülməsi lazım olan tədbirlərin sistemli şəkildə araşdırılması və öyrənilməsi tədqiqatın 

elmi yeniliyi hesab edilə bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən elmi işlərinin yazıl-

masında və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında zəngin və maraqlı material kimi istifadə oluna 

bilər.  
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Резюме 

 
Основной целью современного начального образования является развитие личности 

ребенка. Эта цель достигается за счет гуманизации процесса обучения и создания по-

тенциала фундаментального развития ребенка. Учащиеся I-IV классов проводят период 

своей жизни в период, когда каждый поступок, качество и черта, записанные в их памя-

ти и характере, остаются в их мозгу на всю оставшуюся жизнь. Поэтому их в первую 

очередь должны заинтересовать тренировки. В статье также используются методы пе-

дагогического анализа и сравнения для выполнения поставленных задач. 
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Ways of learning in the formation of learning interest 

 

Summary 

 
The primary goal of modern primary education is to develop the child's personality. This 

goal is achieved by humanizing the learning process and creating potential for the child's 

fundamental development. Students in grades I-IV spend such an age of their lives that every 

action, quality and feature written in their memory and character remains in their brains for 

the rest of their lives. Therefore, they should first be interested in training. The article also 

uses pedagogical analysis and comparison methods to fulfill the set tasks. 
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Heydər Əliyevin təhsil sisteminə göstərdiyi xüsusi diqqət günümüzdə də öz yerini qoruya-

raq davam etməkdədir. Təsərrüfat sahələrinin ən önəmlisi olan təhsil sektorunun inkişafına 

yönəldilmiş istiqamətlər qəbul edilən dövlət proqramları son illər ərzində daha uğurla həyata 

keçirilir. Düzgün, müasir tələblərə uyğun təlimin həyata keçirilməsi üçün dərsin planlaşdırıl-

masında müasir tələblərə uyğun tərtib edilməlidir.    

Dərslərin müasir tələblərə uyğun planlaşdırılması zamanı qarşıya çıxan bir sıra problemlər 

vardır ki, bunlar istər müəllimin metodiki bacarığından asılı olsun, istərsə də təhsil müəssisə-

lərinin müasirlik səviyyəsinin göstəricisindən onların həll olunması öz vacibliyini vurğulayır. 

Dərsin planlaşdırlmasının aparılması zamanı qarşıya çıxacaq hər hansı bir problemin ya-

ranmaması və yaxud yaranmış problemin aradan qaldırılması üçün müəllim kurikulumun aşa-

ğıda qeyd olunan tələblərinə hər tərəfli cavab verməlidir:       

1. Dərsi fəal təlimim qanunauyğunluqları əsasında təşkil etmək üçün ilk öncə şəxsi ola-

raq kurikulumun tələblərini hərtərəfli bilməlidir. Ənənəvi təlim zamanı dərs prosesində apa-

rıcı rol yalnız müəllimdə idi. Şagirdlər isə gündəlik dərsin danışılması və sinif tapşırıqlarının 

yerinə yetirilməsi ilə kifayətlənən monoton təlim prosesində idilər. Müasir günümüzdə isə 

aparılan təhsil islahatları əsasında gündəlik dərsin planlaşdırılması zamanı şagirdlərin daha 

aktiv fəaliyyətini təmin etmək üçün müxtəlif üsullar, metodlar, mexanizmlər işlənib hazırlan-

mışdır. Burada yerinə yetirilməsi ən vacib məsələ odur ki, ilk növbədə hər bir müəllim özü bu 

sistemin öyrənilməsinə müvəffəq olsun daha sonra isə əldə etdiyi biliklər əsasında dərsin 

planlaşdırılmasını aparsın. Əks halda dərs prosesi zamanı hər hansı bir qarışıqlığın, problemin 

yaranması qaçılmaz haldır.     

2. İKT (İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları) bacarıqlarını öyrənməlidir. XXI 

əsr- demək olar ki, kompyuter əsri hesab olunur. Həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, müasir 

texnologiyalar ora nüfuz etməsin. Təhsil sistemi də belə sahələrdəndir. İnformasiya bolluğu 

yaşadığımız bu çağda istənilən məlumat bizə sadəcə bir neçə saniyə ərzində gəlib çata bilir. 

Müəllimlərin təlim prosesi zamanı İKT-dən istifadəni bacarması və şagirdlərin bu istiqamətdə 

səmərəli fəaliyyətini təşkil etməsi problem yaradan səbəblərdən biridir. Müəyyən bir iş təcrü-

bəsinə yiyələnmiş müəllimlər bəzən yalnız dərsliyi əsas götürərək gündəlik dərsin tərtibi za-

manı heç bir fərqli informasiyaya ehtiyac duymurlar. Lakin, müasir dövr bizdən yeniləşən, 
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dəyişən və gündəlik məlumatların əldə edilib öyrənilməsini tələb edir. Bunun üçün də yeni 

texnologiyalardan dərs prosesi zamanı düzgün istifadə etmək, bu kimi vərdişlərə şagirdləri də 

yiyələndirmək lazımdır. Artıq kiçik yaşlardan bu bacarıqlara yiyələnən hər bir şagird gələcək-

də də İKT-dən səmərəli formada istifadə etməyi inkişaf etdirərək yüksək elmi nəticələr əldə 

etməyə müvəffəq olacaqdır.        

3. Səbrli, daha da öyrənməyə və öyrətməyə həvəsli olmalıdır. Dərsin planlaşdırmasının 

tərtibi ilə yanaşı plan əsasında dərsin təşkili də diqqət yetirilməli əsas amillərdəndir. Günü-

müzdə yeni fənn proqramları əsasında dərsin planlaşdırılması zamanı qarşıya çıxan problem-

lərdən biri müəllimlərdə yeni üsul və formalar ilə dərs prosesinin təşkil edilməsi həvəsinin ol-

maması, bu məsələyə biganə yanaşmasıdır. Bəzi müəllimlər bu proseslərin çətin və uzun ol-

duğunu qeyd edərkən, bəzi müəllimlər isə yeni formada dərs proseslərinin planlaşdırılmasının 

nəinki şagirdlər, hətta onların özləri üçündə maraqlı olduğunu söyləyirlər. Buda onu göstərir 

ki, müəllimlər bu yolda səbirli, dözümlü və öyrənib öyrətməyə həvəsli olmalıdırlar. Bu prob-

lemin aradan qaldırılması isə yalnız intensivləşdirilmiş formada dərs proseslərinin aktiv şəkil-

də daimi planlaşdırılması ilə öz həllini tapa bilər.  

4. Şagirdlərin verə biləcəyi sualları əvvəlcədən planlayaraq, onlara hazır cavab ekviva-

lenti hazırlamalıdır. Müəllim dərs prosesini təşkil etməzdən əvvəl özü həmin dərsə bir daha 

nəzər yetirməli, yeni biliyin öyrədilməsi zamanı uşaqlar üçün əlavə məlumatlar toplamalı, ve-

rə biləcəyi məlumat səviyyəsini genişləndirməlidir. Artıq günümüzün uşaqları əvvəlki illərdə 

təhsil alan şagirdlərdən fərqli olaraq daha dünyagörüşlü, daha maraqlıdırlar. Bu həmçinin şa-

girdlərin maraq dairəsinin genişliyini göstərir. Və bu zaman şagird öz sualının cavablandırıl-

masını gözləyir. Heç bir müəllim bu nüansı nəzərdən qaçırmalı deyil. Onlar yarana biləcək bu 

vəziyyətdən ən mükəmməl formada axtarılan suala geniş və aydın cavab verməklə çıxa bilər. 

Dərsi planlaşdırarkən problem yarada biləcək bu vəziyyət nəzərə alınaraq ilk öncə müəllim 

yeni dərsə hazırlaşmalıdır.  

5. Təlim prosesini rəngarəng, maraqlı və şagirdlərin yaş səviyyələrini nəzərə alaraq on-

lara uyğun şəkildə əyləncəli təşkil etməlidir. Daha çox monoton dərs tipi olan ənənəvi təlim 

prosesindən keçid aldığımız yeni sistem öz rəngarəngliyi ilə yeni biliklərin əldə olunmasını 

müxtəlif metodlar və yaxud oyunlar oynayaraq həyata keçirir. Müəllimin metodiki bacarığın-

dan asılı olaraq o dərsin planlaşdırılması zamanı müxtəlif üsullardan istifadə edərək şagirdlə-

rin biliklərin öyrənilməsi prosesinə daha yaxşı cəlb etməli, onlarda təlim prosesinə həvəsin və 

diqqətin artmasına zəmin yaratmalıdır. Əldə ediləcək yeni biliklərin məzmunundan asılı ola-

raq və əlbəttə ki, sinifdəki şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara uyğun metod-

lar seçməlidir. Əks halda dərs prosesi zamanı qarışıqlıq, səs-küy, diqqət dağınıqlığı kimi hal-

lar özünü göstərəcək.  

6. Şagirdlərdə gündəlik dərs prosesinin yeni üsullar ilə təşkili prosesini intensivləşdir-

məli, onlarda dərsin fəal təlimə əsaslanaraq qurulmasını bir vərdiş halına gətirməlidir. Şa-

girdlərdə hansısa vərdişi yaratmaq, iş prosesini intensivləşdirmək üçün daimi təkrarlar etmək 

lazımdır. Dərsin planlaşdırılması aparılarkən bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Həftədə yalnız 

hansısa günlər deyil, bütün dərslərin təşkili zamanı şagirdlərin aktivliyini tənzimləyəcək şəkil-

də, həmçinin yalnız bir fənnin deyil bütün fənnlərin tədrisi prosesi zamanı bunu etmək vacib-

dir. İlk vaxtlarda müxtəlif problemlər, vaxtın daha çox getməsi, şagirdlər arasında çaxnaşma 

və s. kimi hallar yaransa da, müəyyən müddət ərzində öz qaydasına düşəcəkdir. Artıq şagird-

lər müəllimin hər hansı bir göstərişi olmadan sərbəst formada yeni üsullar ilə işləmə vərdişlə-

rinə yiyələnəcəklər.  

7. Dərsliklərdə verilən bilik məlumatlarının yeni fənn kurikulumları əsasında hərtərəfli 
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şagirdlərə öyrədilməsinə nail olmalıdır. Dərsliklərdə müasir zamanın tələblərinə uyğun bir 

sıra yeni məlumatlar vardır. Və bunların şagirdlərə düzgün şəkildə və aydın formada öyrədil-

məsi müəllimin yerinə yetirəcəyi ən başlıca metodiki vəzifədir. Müəllim fəal təlimin tələbləri-

nə və dərs prosesinin mərhələlərinə uyğun dərsdə ehtiva edilən məlumatların mənimsənilmə-

sini elə planlaşdırmalıdır ki, bu proses axıcı formada həyata keçsin. Verilən hər hansı bir tap-

şırıqların dərs prosesi zamanı əldə olunacaq biliklərin şagirdlər tərəfindən öyrənilməsini təmin 

etmək planlaşdırma əsasında yerinə yetirilməsi mühüm olan əsas problemlərdəndir. 

8. Qiymətləndirmə dərsin planlaşdırılması zamanı qarşıya çıxan problemlərdən biridir 

ki, müəllimlər qiymətləndirmənin yeni sistem ilə aparılmasının daha çətin olduğunu qeyd 

edirlər. Meyarlar əsasında qiymətləndirmə aparmaq üçün qiymətləndirmə standartlarına və 

mexanizmlərinə istinad etməli, səviyyələrə uyğun hər bir şagirdin qiymətləndirilməsini təşkil 

etməlidir. Müxtəlif formalarda aparılan qiymətləndirmə üsulları müəllimlərdə qarışıqlıq yara-

da bilir. Bu problemin həlli üçün müəllim planlaşdırma apararkən şagirdlərin bilik və bacarıq-

larını, dərsə münasibətlərini və davranışlarını qiymətləndirməli, hər bir amil üçün xüsusi me-

yarlar tərtib etməlidir. Aydındır ki, formal və qeyri-formal olaraq hər iki üsulla müəllim ümu-

mi sinfin və ayrılıqda hər bir şagirdin bilik və davranış xüsusiyyətlərini qiymətləndirmiş ola-

caqdır.   

Yuxarıda qeyd edilənlər ümumilikdə dərsin planlaşdırılması zamanı müəllimin metodiki 

və müasir tələblərə uyğun bacarıq səviyyəsində asılı olaraq yarana biləcək problemləri özündə 

ehtiva edir. Lakin, bununla yanaşı dərsin planlaşdırılması zamanı fəal təlimin mərhələləri üzrə 

və ümumi dərsin məzmununun şagirdlərə çatdırılması prosesi zamanı yarana biləcək problem-

lərdə göz önündə tutulmalıdır. Müəllimlərin qarşısında duran əsas vəzifə təlim prosesinin key-

fiyyətinin yüksəldilməsi üçün düzgün təlim strategiyaları seçməli, bununla yanaşı tədris edilə-

cək mövzunun məzmunundan asılı olaraq düzgün təlim üsulu seçməlidir. Müəllimin metodiki 

bacarığından asılı olaraq dərsin hansı mərhələsində hansı üsullar və formalardan istifadə edə-

cəyini əvvəlcədən planlaşdırmalıdır. Cari planlaşdırma müəllimin şəxsi bacarığına əsaslana-

raq qeyri-rəsmi olsa da, təlim prosesinin təşkilinin əsas özəyidir və bu işdə ona ən yaxından 

kömək edəcək bir plandır. Cari planlaşdırmanın aparılması ilə müəllimlər qarşıya çıxacaq 

problemlərin həllini əvvəlcədən təşkil etmiş olurlar.    

Fəal dərsin günlük (cari) planlaşdırılması aşağıdakı amillər üzrə həyata keçirilir: 

1. Gözlənilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsi.     

2. Dərs prosesinin sonunda şagirdlərin hansı ümumi fikrə (nəticələrə) gələcəklərini aydın-

laşdırmaq.          

3. Dərsin ilk beyin həmləsi olan motivasiyasını hazırlamaq. Problemli vəziyyətin yaradıl-

ması, motivasiyanın növünün müəyyənləşdirilməsi, tədqiqat sualının dərsin məzmununa uy-

ğun olaraq düzgün qurulması.       

4. Yeni biliklərin əldə edilməsini təmin edəcək mənbələrin müəyyənləşdirilməsi.  

5. Nəzərdə tutulan təlim nəticələrinin əldə olunmasını təmin edəcək tədqiqat tapşırıqları-

nın tərtib edilməsi.         

6. Tədqiqatın aparılması zamanı metodların müəyyənləşdirilməsi.    

7. İstifadə ediləcək materialları və iş vərəqlərini hazırlamaq, tədqiqatın necə təqdim edil-

mə formasını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək.       

8. Məlumatların müzakirəsi zamanı istifadə ediləcək yönləndirici sualların hazırlanması. 

9.  Məlumatın sxem, cədvəl, qrafik, layihə, düstur, şəkil, siyahı, diaqram və s. formalarda 

təqdim edilməsi formasını işləmək.        

10. Əldə ediləcək nəticələri nəzərə alaraq şagirdlər üçün əlavə tapşırıqların, məlumatların 
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hazırlanması.           

11. Dərsin hər bir mərhələsinə ayrılacaq vaxtın müəyyənləşdirilməsi.    

12. Yaradıcı tətbiqetmə (refleksiya) mərhələsi üçün müxtəlif tapşırıqların işlənilməsi. 

13. Qiymətləndirmə üsulunu, formasını müəyyənləşdirmək, meyarları düzgün seçmək. 

14. Dərs prosesi zamanı köməkçi olacaq texniki vasitələri müəyyənləşdirmək.  

15. Dərs prosesi zamanı istifadəsi nəzərdə tutulan dəftərxana ləvazimatlarının müəyyən-

ləşdirilməsi.            

Qeyd olunan hər bir amil öz  vacibliyi ilə seçilir. Bunların hər biri dərsin planlaşdırılması 

zamanı xüsusi diqqət və əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar dəqiqliklə nəzərə alınaraq gündə-

lik dərsin planlaşdırılması aparılarsa və dərs prosesinin təşkili həyata keçərsə əlbəttə ki, təlim 

prosesindən istənilən yüksək nəticə əldə olunar. Yerli-yerində və qaydasında nizmalanan dərs 

prosesi zamanı problemlə qarşılaşma ehtimalı sıfra endirilə bilər.  Planlaşdırma müəllimin 

dərs prosesi zamanı əsas fəaliyyət mexanizmini əks etdirir.  

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək cari dərsin planlaşdırmasının aparılması mərhə-

lələrini aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:    

1. Mövzu müəyyənləşdirilir.         

2. Mövzuya uyğun standartlar müəyyənləşdirilir.      

3. Reallaşdırılması nəzərdə tutulan standartlar əsas götürülməklə təlimin məqsədi 

müəyyənləşdirilir.           

4. Dərsin inteqrasiya edəcəyi digər fənlər və yaxud mövzular müəyyənləşdirilir.  

5. İş üsulları müəyyənləşdirilir. 

6. İş formaları müəyyənləşdirilir.        

7. Dərs prosesi zamanı istifadə ediləcək resurslar müəyyənləşdirilir.   
Gündəlik dərsin planlaşdırılması verilən vaxt ərzində dərsin davametmə zamanını əsaslan-

dıraraq aparılan planlaşdırma növlərindən biridir. Dərsin təşkil edilmə metodikası nəzərdə tu-

tulan standartların reallaşdırılması ilə tədris olunan mövzunun məzmunundan asılı olaraq 

müəyyənləşdirilir. Dərsin sonunda istənilən uğurlu nəticələrin əldə edilməsi üçün onun hər bir 

mərhələsi və əsas məzmunu dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Dərsin mərhələlərinə ayrılan zaman, 

şagirdlərin nizam-intizamının gözlənilməsi, onların qiymətləndirilməsi prosesi, ən əsası da şa-

girdlərə yeni bilikləri mükəmməl şəkildə mənimsətmək üçün günlük dərsi planlayarkən diq-

qətli olmaq lazımdır. Əgər hər hansı diqqətsizliyə və ya boşluğa yol verilərsə heçdə nəzərdə 

tutulan dərs prosesi effektiv nəticə verməz. Qeyd edilənlərin həyata keçirilməsi öz növbəsində 

şagirdlərdə iş fəaliyyətinin sadələşdirilmiş nizamda, aydın və səlis olaraq yerinə yetirilməsinə 

zəmin yaradacaqdır. Onların istər birgə istərsə də fərdi fəaliyyəti yeni biliklər ilə yanaşı tərbi-

yəvi cəhətdən də bir sıra müsbət keyfiyyətlərin əldə olunmasına gətirib çıxaracaqdır. Elmi və 

mənəvi dəyərlər ancaq düzgün planlaşdırılmış dərs əsasında şagirdlərə çatdırıla bilər.  

Məqalənin aktuallığı. Təhsilin bünövrəsi sayılan ibtidai təhsil, həmçinin ana dilimiz olan 

Azərbaycan dilinin tədrisi və təşkili prosesi tamamlanmış və ardıcıllıq gözlənilərək dərsin 

planlaşdırılması aparılarkən zəruri tələblər nəzərə alınaraq elə təşkil olunmalıdır ki, bütün təh-

sil alanlar tədris ili müddətinin sonunda lazımı bilik və bacarıqlara yiyələnmiş olsunlar. Təli-

min planlı şəkildə aparılması istənilən formada keyfiyyətli təlim nəticələri əldə etmək üçün 

diqqətlə və hər bir addıma nəzarətlə həyata keçirilməlidir. Bütün bunları ümumiləşdirərək de-

yə bilərik ki, qarşıya qoyulan problem günümüzdə öz aktuallığı ilə seçilən mövzulardan biri-

dir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dərsin planlaşdırılması zamanı diqqət yetirilməli hər 

bir amil, öz dəqiqliyi və aydınlığı ilə qeyd olunmuşdur. Göstərilən hər bir metodiki tələb şa-
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girdin psixoloji və sosial göstəriciləri ilə birbaşa əlaqədar olaraq, onların idraki inkişafının 

yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.                                                                

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dərsin planlaşdırılmasını aparan hər bir müəl-

lim qeyd olunan bu tələbləri nəzərə alaraq, verilən tövsiyələrin reallaşdırılması əsasında daha 

keyfiyyətli və yüksək nəticəli təlim prosesinin təşkilinə zəmin yaradacaqdır. Və daim yenilə-

şən müasir dövrümüzdə göstərilən tələbləri zamanın şərtlərinə uyğun yenidən tərtib edə bilmə 

bacarıqlarına yiyələnəcəklər.   

 

Ədəbiyyat 
 

1. Kərimov Y.Ş Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı, “Kövsər” nəşriyyatı, 2011, 264 s. 

2. Cəfərova N.B. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. I hissə (Dərslik). 

Bakı, “ADPU nəşriyyatı”, 2016, 403 s.  

3. https://azedu.az/az/news/9751 

4. https://metodiktovsiyye.blogspot.com                                               

                                                  

                                                                                                      Ф.Дж. Валадова 

 

На что обратить внимание при планировании урока 

 

Резюме 

 
Без планирования результат любого начинания не может быть желательным. Сегод-

няшние студенты - будущее Азербайджана. Для того, чтобы построить сильное буду-

щее, непоколебимое завтра, сегодня наш материальный и моральный долг - обеспечить 

их качественным образованием высокого уровня, включающим все научно-теоретичес-

кие требования. Для этого важно правильно спланировать занятие, учитывая все зако-

номерности процесса обучения. В зависимости от методологических навыков каждого 

учителя планирование урока может принимать разные формы и цвета. Для достижения 

желаемых результатов необходимо организовать процессы обучения, всегда открытые 

для инноваций, исходя из сегодняшних требований и обилия информации. Это, в свою 

очередь, приведет к формированию мировоззрения учащихся и повышению их интел-

лектуального уровня с раннего возраста. При планировании урока необходимо учиты-

вать все научные и социальные нюансы. 

                                                                                                       

F.C. Valadova  

 

What to consider when planning a lesson 

 

Summary 

 
The results of any work that is planned to be carried out without planning cannot be 

desirable. Today's students are the future of Azerbaijan. In order to build a strong future, 

unshakable tomorrow, today it is our material and moral duty to provide them with a high 

level of quality education that includes all scientific and theoretical requirements. For this, it 

https://azedu.az/az/news/9751
https://metodiktovsiyye.blogspot.com/
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is important to plan the lesson properly taking into account all the regularities of the learning 

process. Depending on the methodological skills of each teacher, lesson planning can take 

many forms and colors. In order to achieve the desired results, it is necessary to organize 

training processes that are always open to innovation, based on today's requirements and the 

abundance of information. This, in turn, will result in the formation of students' worldview 

and increase their intellectual level from an early age. All scientific and social nuances must 

be taken into account when planning a lesson. 
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Ən bəsit mənada texniki elm olaraq bilinən texnologiya nəzəri bilikləri praktikada tətbiq 

etmə metodudur. Bu metod ilə elmi prinsipləri tətbiq edərək insanların bir işi yerinə yetirməsi 

üçün müəyyən sistematikadan istifadə etməsi, həmin işi idarə etməsi və bu prosesdə qısa yol-

lar kəşf etməsi üçün lazımi nizamın yaradılmasını təmin edir.  

Təlim texnologiyası da daha effektiv təlim-tədrisin həyata keçirilməsi üçün bu proses ər-

zində yerinə yetirilən fəaliyyətləri sinxronizasiya edən və bunlara nəzarəti həyata keçirən di-

siplin sahəsidir. Bu sahə nəzəriyyə və praktikanı birləşdirir, təlim fəaliyyətlərini davamlı ola-

raq inkişaf etdirir və tətbiqi elmi araşdırmalara əsaslanır. 

Digər bir sözlə ifadə etsək, təlim texnologiyası, tədrislə bağlı prinsiplərin effektiv şəkildə 

tətbiq edilməsi üçün bu prosesi formalaşdıran metod və üsullardan ibarət bir sistemdir. Bu 

mənada təlim texnologiyası, öyrənmə və təlim prosesini ən düzgün şəkildə planlaşdırıb həyata 

keçirmək və gərəkli dəyərləndirmələri yerinə yetirmək məqsədi daşıyan, təlim-tədris fəaliy-

yətləri üzrə yönəldilmiş sistematik bir yanaşmadır. 

Təhsildə texnologiya tətbiqetmə formasıyla sistemli yanaşma, ünsiyyət, öyrənmə və tədris 

metodları ilə bağlı tədqiqatlara əsaslanan bəşəri və maddi qaynaqları birlikdə istifadə edərək 

təlim-tədris fəaliyyətlərinin müəyyən edilmiş xüsusi məqsədlər baxımından sistematik olaraq 

dizayn edilməsi, icra olunması və qiymətləndirilməsi kimi başa düşülür. Beləliklə, təlim tex-

nologiyası anlayışı, təlim prinsiplərinin təsiredici formada tətbiq edilməsi üçün tədris prose-

sinə sistematik, ümumiləşdirici və funksional bir yanaşma mənasını daşıyır. 

Təlim texnologiyası anlayışını təhlil etdikdə müəyyən olunur ki, bu sahə təhsil fəlsəfələri-

nə görə müəyyən olunan təhsil məqsədləri çata bilmək üçün və  təhsil dəyərlərinə uyğun təlim 

mühiti yaratmaq üçün gərəkli olan vasitələrin seçilməsinə kömək edir. Təlim texnologiyası, 

təlimin “nə?” və “necə?” olduğu suallarına uyğun cavabları müəyyən etdikdən sonra bunun 

necə reallaşdırıla biləcəyi məsələsinin araşdırılması deməkdir.  

Təlim texnologiyasını tədris proqramlarının və təhsil strategiyalarının təməl komponent-

ləri olmaq üzrə iki fərqli perspektivdə təhlil etmək olar.  
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Cədvəl 1. Təlim texnologiyasının əhatə dairəsi 

 

Suallar  Komponentlər Funksiyalar  

Nə üçün? Hədəflər Arzu edilən davranışlar 

Nə? Məzmun Təhsil həyatı 

Necə? Proseslər Mühit, metodlar, üsullar 

Nəticə? Dəyərləndirmə Qiymətləndirmə vasitələri 

və prosesi 

 

Məsələyə tədris proqramları baxımından baxdıqda, cədvəl 1-də görüldüyü kimi dörd suala 

cavab təşkil edən dörd əsas təməl komponentdən ibarətdir. Bu komponentlərin proqram da-

xilində müəyyən funksiyaları vardır. Təlim texnologiyası bu komponentləri tədris prosesi və 

onun funksiyası olan mühit, metodlar və üsullar ilə bağlıdır, lakin, onun əhatə dairəsi təkcə bu 

elementlərlə məhdud deyildir. Çünki, tədris proqramını formalaşdıran elementlərin hamısı 

bir-biriylə təbii şəkildə əlaqəli olub, hamısı birlikdə bir bütün təşkil etməkdədirlər. 

Komponentlərdən birinin normal funksiyanı yerinə yetirə bilməsi digər komponentlərlə 

olan əlaqələrindən asılıdır. Təlim texnologiyası əsas etibarilə, təlimin müəyyən təhsil hədəflə-

ri istiqamətində, müəyyən bir məzmuna müvafiq proseslər yolu ilə tətbiq edilməsi və bu tət-

biqin nəticələrini dəyərləndirmə fəaliyyətidir. Bu səbəbdən, təlim texnologiyası tədris proqra-

mının tamamı ilə birbaşa əlaqəlidir.  

 

Sxem 1. Təlim texnologiyasının əsas komponentlər baxımından səciyyəsi 

 

   

     

 
 

 

  

 

Təlim texnologiyasının səciyyəsi əsas təlim komponentləri baxımından təhlil edildikdə nə-

zəriyyədən praktikaya qədər uzanan geniş bir sahəni əhatə etdiyi müəyyən etmək mümkün-

dür. Sxem 1-də görüldüyü kimi, təlim texnologiyasının əhatə dairəsinə təhsil fəlsəfəsindən tə-

lim-tədris fəaliyyətlərinə qədər bir çox komponent daxildir. Bu müxtəlif komponentlərin bir-

Nəzəriyyə Tətbiqetmə 

Dəyərləndirmə                      
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biriylə qarşılıqlı əlaqələri, bağlantıları texnologiyanın əsasını formalaşdırır. Beləliklə, təhsil 

texnologiyasının sadəcə metod və ya təlim mühitini ifadə etmədiyini, bu anlayışın daha geniş 

məna daşıdığını görmək olar. 

Digər tərəfdən təlim texnologiyasının əsaslandığı təməl prinsiplər yönündən: 

1 — Nəzəri bilikləri və elmi prinsipləri sosial mühitdə ortaya çıxan təlim problemlərinə 

tətbiq etməyi, tətbiqetmə proseslərinin sistemləşdirilməsini və bunları lazım gəldikdə təkrarla-

mağı, 

2 — Təhsil problemlərini rasional və elmi araşdırma mövzusu olaraq tədqiq etməyi, 

3 — Təhsil nəzəriyyələrini, təhsilin hər sahəsində və bir bütövlük içərisində tətbiq etməyi, 

4 — Tədris proqramları içərisində davamlılığı təmin etməyi,  

5 — Müəllimin və digər təhsil işçilərinin təlim prosesində iştirakını artırmağı, 

6 — Təlim-tədris prosesini şagirdlərin bilik və bacarıqlarına uyğun şəkildə təşkil etməyi, 

7 — Təhsilə dair yaşantıların baş verdiyi mühiti uğurlu şəkildə nəzarət altında saxlamağı 

əhatə edir və təlim-tədris proseslərini bu əsaslarla idarə edir. 

Beləliklə, istər əsaslandığı təlim komponentləri baxımından və prinsiplər yönündən istərsə 

də, tətbiqetmə metodları yönündən təlim texnologiyasını əhatə dairəsinin olduqca geniş oldu-

ğunu aydınlaşdırmaq mümkündür.   

Təlim texnologiyalarının əhəmiyyəti, daşıdığı mənası və əhatə etdiyi sahələri yuxarıda qı-

saca ifadə olunmuşdur. Təlim texnologiyası təhsil sahəsində yenicə inkişaf etməkdə olan bir 

disiplin, bir araşdırma mövzusu, yeni bir metod və yanaşma olaraq yaratdığı başlıca imkanlar 

və yararların hansılar olduğuna baxıldıqda bunların: 

— İmkan bərabərliyi, 

— Kütləvi təhsili, 

— Fərdi təhsil, 

— Təhsil həyatını zənginləşdirmə, 

— Yüksək keyfiyyət, 

— İqtisadi və sosial inkişaf, 

— Zaman və məkan məhdudiyyətini aradan qaldırma, 

— Yaradıclıq, 

— Mövcud bəşəri və maddi mənbələrdən yararlanmağı artırma, 

— Birinci qaynaqdan biliyin təmini, 

— Təkrar istehsal oluna bilən və çoxaldıla bilən sistemlər, 

— Öyrənmə sürətini artırma, 

— Öyrənmənin qalıcılığını artırma kimi xüsusiyyətlər olduğu görülməkdədir.  

Lakin, bütün bu imkanlardan gərəkdiyi kimi yararlana bilmək üçün təlim texnologiyasının 

bərabərində bəzi problemlərin  həll olunması gərəkdir. Çünki, bu gün hər şeydən öncə təhsil 

cəmiyyəti irəli bir texnologiya üçün hazır vəziyyətdə deyildir. Təlim texnologiyası yüksək sə-

viyyədə planlaşdırma-proqramlaşdırma və təşkilatçılıq tələb edir. Yeni bir texnologiya tətbi-

qində şagirdi tədris prosesinin mərkəzində tutmaq və eyni zamanda bəşəri əlaqələrini davam 

etdirməsini təmin etmək bir problem olaraq ortaya çıxmaqdadır. Təhsil sistemində əsaslı dəyi-

şikliklərin baş verməsini tələb edən bu problem şagird-müəllim münasibətini dəyişdirir, yeni 

təlim mühitində tədris proqramların inteqrasiya edilərək tətbiq edilməsi tələbatını yaradır. Bu-

nunla da, öyrənmə prosesinin hansı metodlarla qurulması zəruriliyi ilə bağlı suallar ortaya çı-

xır. 

Öyrənmə prosesi aşağıda göstərildiyi kimi 3 mərhələdən ibarətdir: 
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Sxem 2. Öyrənmə mərhələləri 

 
          

Planlaşdırma mərhələsi, nə öyrədiləcək və ya nəyin öyrənilməsinə ehtiyac duyulur və bu 

öyrənmə necə, nə zaman, nə üçün həyata keçiriləcək məsələlərini aydınlaşdırır. Bu mərhələ 

nəticəsində müəyyən edilən məqsədə çatmaq üçün gərəkli bir dərs planı və ya nəyin yerinə 

yetiriləcəyinə dair bir planı ortaya çıxarır. Bu plan şagirdlərin hal-hazırda hansı bilik və ba-

carıqlarla silahlandırıldıqlarını, hansı növ yeni bilik və bacarıq qazanmaları zəruriliyini ortaya 

qoyaraq bu iki vəziyyət arasındakı fərqi azaltmağa yönəlmiş tövsiyələri əhatə edir. Bu plan bi-

liyin təkmilləşdirilməsinə, təqdim edilməsinə və şagird tərəfindən qavranılmasına böyük ölçü-

də təsir göstərir. 

Tətbiqetmə mərhələsində hazırlanmış olan plan icra olunmağa başlanır. Bu mərhələdə, qə-

rar verilən məzmun və situasiya məhdudiyyətləri daxilində fərqli tədrisetmə yanaşmaları, tex-

nikaları və tədris materiallarının seçimini, toplanılmasını və formalaşdırılmasını əhatə edir. 

Dəyərləndirmə mərhələsində həm istifadə olunan materialların səmərəliliyinin, həm də şa-

girdlərin öyrənmə səviyyələrinin dəyərləndirilməsi həyata keçirilir. Plan, inkişaf etdirmə və 

tətbiqetmə prosesləri ilə birlikdə ələ alınaraq gərəkli dəyişikliklər ortaya çıxarılır. Müəyyən 

edilən məqsəd və əldə olunan nəticə arasında qarşılaşdırma etmək və tövsiyə olunan yeniliklər 

və düzəlişlərin həyata keçirilməsi üçün ən uyğun məqamdır. 

Təlim texnologiyalarının tətbiq edilməsinin əhəmiyyəti ilə məqamlar bağlı aşağıda əks 

olunmuşdur: 

 Təhsil xidmətlərindən daha geniş kütlələrin yararlanmasını təmin etmək: Müxtəlif sə-

bəblərlə müəllimi və qaynağı olmayan şagirdlərə informasiya və ünsiyyət texnologiyaları va-

sitəsilə tədris xidmətlərini çatdırmaq mümkündür. Bunun üçün təhsil almaq qərarına gələn hər 

bir şəxsə fərdi öyrənmə konseptlərindən yararlanması üçün müxtəlif növ informasiya və tex-

nologiya vasitələrindən istifadə etməyə ilhamlandırmaq lazımdır. 

 Təlim-tədris proseslərini daha məhsuldar hala gətirmək: Davamlı olaraq eyni vasitə və 

metodları istifadə etmək yerinə, fərqli texnologiyaları tətbiq edərək öyrənmə prosesini zəngin-

ləşdirmək, daha əyləncəli və effektiv olmasını təmin etmək mümkündür. Müəllimin hər za-

man üçün alternativ seçimləri olmalı, təlim mühitini elə təşkil etməlidir ki, lazım gəldikdə 

dərsin gedişatına müdaxilə edərək şagirdlərin bütün diqqətini cəlb etmək üçün darıxıdırıcı at-

mosferi dağıtmağı bacarmalıdır. Bunun üçün də, bir çox təlim texnologiyalarına bələd olma-

lıdır. 

 Təlim-tədris fəaliyyətlərini fərdiləşdirmək: Fərqli öyrənmə sürətinə malik şagirdlərə 

daha çox öyrənmə imkanı tanıya bilmək üçün onların qavrama sürətinə uyğun təlim fəaliyyət-
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ləri tətbiq olunmalıdır. Sinfin bərabər öyrənmə səviyyəyə çatması üçün mövzudan geri qalan 

şagirdlər üçün fərdi öyrənmə şəraitinin yaradılması problemin ən sürətli şəkildə həll olunma-

sına gətirib çıxara bilər. 

 Təlim-tədris prosesini əhatə edən fəaliyyətləri tərtib etmək: Sinif daxilində və ya xari-

cində həyata keçirilən tədris proseslərinə yeni yanaşmalardan istifadə olunması şagirdlərin 

dərsdə fəallığının artırılmasına kömək edir. Bunun üçün də, tədris prosesinə yerinə yetirilən 

bütün fəaliyyətlərə dair müxtəlif yanaşma metodlarından istifadəyə xüsusi diqqətin ayrılması 

gərəkdir. 

 Təhsil tələbatlarını və ehtimallarını elmi tədqiqat mövzusu kimi araşdırmaq: Təlim za-

manı istifadə olunan texnologiyaların nə dərəcədə faydalı olduğunu, hansı şərtlərdə daha çox 

səmərə daşıdığı kimi bir çox faktı əsaslandıra bilmək üçün müəllim daim tədqiqatçı rolunda 

çıxış etməlidir. O, dərsə tətbiq edəcəyi texnologiyaları şagird tələbatlarına uyğun şəkildə 

müəyyən etməli və tədris zamanı yarana biləcək problemlərin öncədən qarşısının alınması 

məqsədi ilə tətbiq etməlidir. Müəllim bu texnologiyaların tətbiq edildikdən sonra şagirdlər 

üzərində faydalılıq göstəricilərini müqayisə etmək üçün bir çox elmi tədqiqatlar üzərində araş-

dırmalar aparmalıdır. 

 Tədris proqramlarında mövcud olan davamlı öyrənmə prinsipinə sadiq qalmaq: Sadəcə 

məktəbdəki təlim fəaliyyətləri ilə məhdudlaşdırılmamalı, dərsdən sonrakı şagird fəaliyyətlə-

rində də öyrənmənin davam etməsi üçün müxtəlif texnologiyalar yolu ilə bir sıra imkanların 

yaradılması gərəkdir.  

 Təlim prosesini şagirdlərin istedadlarına, bacarıqlarına uyğun şəkildə tərtib etmək: şa-

girdlərin öyrənmə seçimlərinə və ehtiyaclarına görə uyğun mühitin yaradılması üçün indivi-

dual texnologiyalardan, tədris materialları və təlim vasitələrindən istifadə edilməsinə diqqət 

yetirilməlidir. 

 Təhsilə dair problemlərin həll yolunu tapmaq: Şagirdlərin müvəffəqiyyət qazanması 

və daha yaxşı öyrənməsinə ilə bağlı problemlərin həll edilməsi üçün tətbiq edilən texnologi-

yanın nə zaman və hansı səviyyədə olması zəririliyini öncədən düzgün şəkildə proqnozlaşdır-

maq lazımdır. 

Şagirdlərin öyrənmə səviyyələrinin yüksəldilməsi, təlimin keyfiyyətinin artırılması baxı-

mından tədris prosesində təlim texnologiyaları xüsusi rola malikdir. Uğurlu tədrisin baş tut-

ması üçün müəllim təlim texnologiyalarından istifadə etmək bacarıqlarını özündə formalaşdır-

malıdır. Bu texnologiyaların tədrisin hansı mərhələsində tətbiq edilməsi, hansı öyrənmə səviy-

yəsindəki şagirdlər üçün hansı texnologiyalardan istifadə olunması gərəkdiyinin müəyyən 

edilməsi qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün xüsusi önəm daşıyır. Bu baxımdan, təlim 

texnologiyası anlayışı tədqiqat mövzusu kimi daha çox araşdırmalı, onun tətbiq edilmə prin-

sipləri ilə müəllimlər yaxın tanış olmalıdırlar. 

Məqalənin aktuallığı. Təlim texnologiyaları bir sıra mənbələrdə tədris prosesində istifadə 

olunan vasitə və vəsaitləri ifadə edərkən, bəzi mənbələrə görə də tədris prosesinin necə dizayn 

edildiyini, idarə olunduğunu və dəyərləndirildiyini göstərən sahədir. Bəzi qaynaqlar isə, təlim 

texnologiyası ilə təhsil texnologiyası anlayışlarının eyni olduğunu göstərir. 

Təlim texnologiyası bir mövzunun tədrisi ilə bağlı müəllimin bələdçilik etmə fəaliyyətidir. 

Bu fəaliyyətin əsasında mövzuya dair müxtəlif bilik, bacarıq və vərdişlərin qazandırılması hə-

dəfi dayanır. Məqalənin aktuallığı da məhz onun bu kimi vacib bir mövzuya həsr olunması ilə 

bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təlim texnologiyası-

nın mahiyyəti açıqlanmaqla, əsas metod və səciyyəvi cəhətləri şərh edilir, tədris proqramla-
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rının və təhsil strategiyalarının təməl komponentləri kimi fərqli perspektivləri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.И. Исаева 

 

Характеристики технологий обучения 

 

Резюме 
 

Понятие «технологии обучения» используется по-разному в разных источниках, по-

тому что слово «технология» имеет несколько значений. Проще говоря, технология 

обучения — это «как учить?». это ответ на вопрос. Для более научного определения 

сначала необходимо объяснить обучение, преподавание, образование и другие концеп-

ции, лежащие в основе технологии обучения. 

В то время как технологии обучения выражают инструменты и средства, используе-

мые в процессе обучения, в ряде источников, согласно некоторым источникам, они 

представляют собой область, которая показывает, как процесс обучения разработан, уп-

равляется и оценивается. Некоторые источники предполагают, что концепции техноло-

гии обучения и образовательной технологии совпадают. 

Технология обучения — это руководящая деятельность учителя, связанная с препо-

даванием предмета. В основе этого упражнения лежит цель приобретения различных 

знаний, навыков и привычек по предмету. 

 

A.I. Isayeva 

 

Characteristics of training technologies 

 

Summary 
 

The concept of learning technologies is used differently in different sources, because the 

word “technology” has more than one meaning. In the simplest terms, learning technology is 

“how to teach?” is the answer to the question. For a more scientific definition, training, 

teaching, education and other concepts that underlie learning technology must first be 
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explained. 

While learning technologies express the tools and means used in the teaching process in a 

number of sources, according to some sources they are an area that shows how the learning 

process is designed, managed and evaluated. Some sources suggest that the concepts of 

learning technology and educational technology are the same. 

Learning technology is a teacher's guiding activity related to the teaching of a subject. At 

the heart of this activity is the goal of acquiring various knowledge, skills and habits on the 

subject. 
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İnnovativ təlim istedadlı müəllimlərin ixtiraçılıq və yaradıcılıq qabiliyyətlərini reallaşdır-

dığı məkan və bu innovasiya üzrə onların fəaliyyət prosesidir. Qabaqcıl müəllimlər  tələbələ-

rin həmişə öyrənmənin və öyrətmənin ən yaxşı təcrübəsini əldə etmələrini təmin etmək üçün 

yeni metodlar və xüsusi məzmun kəsb edən pedaqoji takt və üsullar tətbiq etməklə daha yük-

sək təlim nəticələri əldə etməyə çalışırlar. Bu situasiyalar pedaqoqlardan davamlı olaraq tədris 

və texnologiyanı hərtərəfli və dərindən öyrənməyi tələb edir. 

İnnovasiya proseslərini təhlil edərkən, məhz innovativ fəaliyyətin mümkün olduğu sahələ-

rin nəzərə alınması vacib hesab edilir. İnnovasiyaya kor-koranə və hazırlıqsız edilən cəhd tə-

minatlı uğura imza ata bilməz, belə ki, hər bir innovativ təlim axıradək və dəqiqliklə düşüncə 

süzgəcindən keçməlidir. Elə təlimdə innovasiyaların tətbiqinin başlanğıcı da məhz fəaliyyətdə 

və ya texnologiyada predmetləşən “düşüncə tarixi” ilə əlaqədardır.  

İnnovasiyalı düşüncənin bir qabiliyyət kimi tədqiqi tarixən insanların ətrafında baş verən 

yeniliklərin onların həyatına təsirindən yaranan koqnitiv proseslərin yaranması, inkişaf etməsi 

və yayılması ilə əlaqədardır. Təbii olaraq, burada konkret tarixi şərait, tarixi düşüncənin varis-

liyi, istedad və xüsusi potensiala malik düşüncənin dəstəklənməsi və sair kimi faktorlar da 

həlledici rola malikdirlər; yəni təlim innovasiyalarının meydana gəlməsi və inkişafı tarixi 

məhz kritik düşüncənin meydana gəlməsi və inkişafı tendensiyaları ilə birbaşa əlaqədardır. 

İspaniyalı alim və innovativ təlim tarixinin tədqiqatçilarından olan xanım Pina Duarte  Ol-

ga qeyd edir ki, “innovasiyaların təlimə tətbiqi XX əsrin sonlarına təsadüf edir. Bu innovasi-

yalara həmin vaxtlarda innovativ qruplarda təmsil olunan və akademik sahədə fəaliyyət göstə-

rən müəllimlərlə aparılmış sorğu və müsahibələr, nəşr və sinif materialları daxil edilmişdi” (1, 

s. 142).  

Kembric Universitetindən olan tədqiqatçı Peter Watson isə innovasiyaları daha qlobal şə-

kildə nəzərdən keçirərək, onları dünyada baş verən həlledici kəşflərin inkişafı ilə əlaqələndi-

rir. O qeyd edir ki, “bəşəriyyətin daxili inkişafa yönəldiyi  dövrlər bu mənada çox əhəmiyyətli 

olmuşdur, çünki böyük dini, fəlsəfi və bədii yeniliklər məhz bu dövrlərin payına düşür” (2). 
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O, innovasiyaların tarixinin tədrisinə yönəlmiş mühazirələrində innovasiyanın üç böyük 

və sürətlə inkişaf etmiş mərhələsini qeyd etmişdir. Birinci mərhələ, təxminən eramızdan əvvəl 

3400-cü ildə Mesopotamiyada yazının ixtirası ilə başlamışdır. İkinci mərhələ, 11-13-cü əsr-

lərdə Avropada açılan ilk kolleclərin və universitetlərin inkişafı dövrünə təsadüf edir. Nəha-

yət, üçüncü mərhələ, 1750-1950-ci illər arasında Avropada meydana gələn innovativ və tex-

niki yeniliklərlə (buxar maşınının kəşfi, fabrik və zavodlar meydana gəlməsi və əyiricilik tex-

nologiyasının və toxuculuğun inkişafı, dəmir yolu və qatarlardan istifadə) əlaqədardır. Başqa 

sözlə desək, bu innovasiyalar, bir tərəfdən, düşüncə tarixi olmaqla müşahidə, təcrübə və de-

duksiyaya əsaslanan maddi innovativ elmi yeniliklər gətirmiş və digər tərəfdən, onlar elmi və 

pedaqoji düşüncələri daha da dərinləşdirmiş və bu sahəyə yeni üfüqlər açmışdır.   

Əgər biz bu mülahizələrə əsaslansaq (hesab edirik ki, bu doğru yanaşmadır, yəni innovativ 

təlim innovativ düşüncə ilə şərtlənir, hərgah bəzən innovativ düşüncə mövcud olsa belə, onun 

reallaşması müxtəlif səbəbdən baş tutmaya da bilər), təlim innovasiyalarının tarixini bu 

düşüncələrin tarixi ilə əlaqələndirmək olar. Lakin burada mühüm məqamlardan biri də ondan 

ibarətdir ki, təlim düşüncələrində baş verən innovativ yeniliklər ayrıca götürülmüş hər bir öl-

kədə həmin ölkənin fərqli inkişaf xüsusiyyətləri, inkişaf tempi, elmi və nəzəri təfəkkürünün 

kritik kütləsi ilə korrleyativ əlaqədə olduğundan, biz fərqli məkanlarda fərqli səviyyədə inki-

şaf etmiş təlim innovasiyaları ilə rastlaşmalı oluruq. Bu baxımdan, təlimdə innovasiyaların 

tətbiqi baxımından da hazırda qərb və şərq arasında ciddi rəqabət mövcuddur. Deməli, inno-

vasiyalı təlimin tarixi qlobal inkişaf meyllərini özündə əks etdirməklə bərabər, həm də, qarşı-

mıza bir-birindən fərqli intellektual tarix çıxarır.   

Bu təhlildən çıxan ən mühüm nəticələrdən biri də ondan ibarətdir ki, təlim innovasiyaları-

nın tarixi elə innovasiyaların tarixi ilə bağlıdır. Məsələni mürəkkəbləşdirən digər cəhət isə 

onunla əlaqədardır ki, bu sahədə aparılmış araşdırmaların xeyli hissəsi bir-birinə detrimental 

şəkildə fərqlidir. Belə ki, innovasiyaların təşəkkül tarixinə dair təhlillər bəzi ziddiyyətli cəhət-

ləri ilə diqqəti cəlb edir.  

Ümumiyyətlə, “innovasiya” termini XIX əsrin əvvəllərində mədəniyyət sahəsində baş ve-

rən böyük dəyişikliklər ilə əlaqədardır. Bir qrup tədqiqatçılar innovasiyaların qədim dünya ilə 

başladığını, onun qədim paleolit dövrünə təsadüf etdiyini göstərirlər. Başqa cür düşünən araş-

dırmaçılar isə, innovasiyaların təşəkkül və inkişafının xüsusi elmi ictimai fəaliyyət sahəsi ki-

mi, bizim dövrümüzə təsadüf etdiyini bildirirlər və burada tədqiqatın əsas mərhələlərini yeni-

lik praktikasını problemlərə çevirə bilən ayrıca bir elm sahəsi kimi göstərirlər.  

Biz hesab edirik ki, həm ümumi qlobal innovativ yenilik və kəşflər, həm də innovativ təli-

min tarixi və onun komponentləri istənilən halda “düşüncə tarixi” ilə sıx surətdə bağlıdır. 

Məhz bu səbəbdən, təlim innovasiyalararının tarixini qlobal dünya innovasiyalarının bir mər-

hələsi kimi nəzərdən keçirmək daha məntiqə uyğundur. 

Hələ XVII əsrdə Niderland əsilli və sonradan İngiltərədə məskunlaşmış alim Bernard 

Mandevil (1670-1733) 1705 şer toplusundan ibarət olan “Arılar haqqında Dastan: Özəl Qü-

surlar və İctimai Faydalar” (“The Fables of Bees: or Private Vices, Publick Benefits”) əsərin-

də cəmiyyətdəki innovativ düşüncələri belə əsaslandırmışdır: ”Şeirin təsiri arıçı üçün aydın-

dır, amma bəlkə də insanlıq üçün bu heç də belə deyildir: yəni, cəmiyyət yalnız ümumi deyil, 

özəl olanları ilə xarakterizə olunduqda və onu bir mədəniyyət kimi təbliğ etdikdə onun daha 

yaxşı olduğunu təklif etmək paradoksal görünür. Şeirin sonundakı bu “Əxlaq” iddia edir ki, 

yalnız “axmaq adamlar” vicdanlı yuvalarda möhtəşəm görünməyə çalışırlar.” [3, p.36] Bu o 

deməkdir ki, cəmiyyət nə  qədər çox Eutopiyaya (ingiliscə - ideal səadət və kamillik ölkəsi) 

yaxınlaşarsa, yenilikçilik və innovasiyanı cəmiyyətin ümumi dəyərlər sisteminə, eləcə də təh-
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silə daxil edərsə, həyatın bütün sahələrində müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün olardı.  

COVİD-19 pandemiya günlərində də bu cür adi həyati fəaliyyətlərində - yemək, yatmaq, 

geyinmək, məşq etmək və hisslərimizi düşünmək, hər kəsin hər gününü daha yaxşı etmək ki-

mi məsələlərdə yeni innovativ düşüncə tərzinin yaranması da bu tarixi düşüncə zərurətini bir 

daha təsdiq edir. Bu yeni düşüncə isə özü ilə yeni təlim metodlarının yaranmasını və inkişafı-

nı zəruri etdi. 

İnnovasiyanın anlayış aparatına gəldikdə isə rus pedaqoqları V.V.Yeqorov, E.Q.Skibitski, 

V.Q.Xrapçenkov qeyd edirlər ki, “innovasiya təhsil mühitinə məqsədyönlü şəkildə gətirilən, 

təhsilin müəyyən bir sahəsini və ya bütövlükdə təhsil sistemini yaxşılaşdıran sabit elementlər-

dir” (4, s. 226). Bu baxımdan pedaqoqun professional fəaliyyətinə yaradıcı yanaşmasını da 

innovasiya adlandırmaq olar.  

“İnnovasiya” konsepsiyası haqqında xeyli yanaşmalar tarixin hələ ilk vaxtlarından möv-

cud olsa da, o yalnız yaxın dövrlərdə elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. 1960-1970-ci illərdə 

elm məktəblərinin sürətli inkişafı dövründə bu konsepsiya praktik olaraq istifadə edilməmiş, 

həmin vaxtlarda bu termin idarəetmə nəzəriyyəsində elmi paradiqmanın bir növü hesab edil-

mişdir. Sonralar isə təlimdə innovasiyalar, pedaqoji ictimaiyyətə hər hansı bir problemin mo-

deli və onun üstün həll yollarının aşkar edilməsi kimi təqdim edilmişdi.  

Digər qrup alimlər isə qeyd etmişlər ki, innovasiya, ümumiyyətlə, “yeni bir şeyin və ya 

üsulun uğurlu tətbiqi" hesab edilir (5, s. 15) və ya o, iki tərkib komponentindən ibarət olan bir 

məhfumdur: burada birinci ideya ondan ibarətdir ki, o məxsusi bir şəxsin və ya qrupun yeni-

liyidir; ikinci fikir isə ondan ibarətdir ki, bu obyekti və ya ideyanı qəbul etmək nəticəsində nə 

isə bir dəyişiklik baş verir” (6, s. 16). 

Son vaxtlar YUNESKO tərəfindən təqdim olunmuş hesabatda da bu yanaşmaya uyğun 

olan bir tərif irəli sürülmüşdür. Burada deyilir: “Təhsil innovasiyası ödənilməmiş ehtiyacların 

qarşılanması üçün spesifik təhsil məzmununa malik ideya və təcrübəyə şamil olunur. O, təhsil 

praktikasında və ya məktəb təlimi təcrübələrində qrup və ya qrupların mövcud davranış nü-

munələrinə əhəmiyyətli surətdə təsir edən və onu dəyişən yeni ideyanın və ya metodların təq-

dim olunması və ya onun daha da təkmilləşdirilməsi deməkdir” (7, s. 2). 

İnnovasiya hər zaman ən son elmi və texnoloji inkişaf hesab edilmir, o, eyni zamanda, ye-

ni istifadə keyfiyyətləri olan köhnə metod, proses və ya məhsul da ola bilər. Burada hər hansı 

bir yenilik, hər yeni ixtira da hələ innovasiya hesab edilmir, o yalnız mövcud təlimi sisteminin 

və ya onun bir və ya bir neçə komponentinin keyfiyyətcə dəyişməsinə səbəb olduqda və təlim 

keyfiyyəti ən səmərəli üsulla həyata keçirildikdə həyata pasport ala bilir; yəni, təlimdə olan 

innovasiya intellektual bir məhsuldur, odur ki, o, yenilikçi üçün xüsusi düşüncə dəyəri daşıyır.   

XX əsrin əvvəllərində mənşəcə alman olan Avstriya və ABŞ iqtisadçı alimi kimi tanınan 

Yozef Şumpeter (1883-1950) "innovasiya nəzəriyyəsini" (8) inkişaf etdirmişdir və bu təlimə gö-

rə,” innovativ yenilik yalnız bir inkişaf və ixtira deyil, həm də mənfəət əldə etmək üçün bir va-

sitədir.  

Təhsil innovasiyalarının bünövrəsi 1994-cü ildə ABŞ-ın Greenwich Liseyində kimya 

müəllimi işləyən Ron Perkins tərəfindən qoyulmuş və bu addımla o mükafata layiq görülmüş-

dür. Ron bir sıra digər mükafatlarla yanaşı, Konnektikutda çalışdığı kollecinin prezidentinin 

təhsil üzrə mükafatının da ilk sahibi olmuşdur. O, yalnız tanınmış bir pedaqoq deyil, eyni za-

manda inanılmaz dərəcədə yaradıcı və aparıcı bir təhsil mütəxəssisi olmuşdur. Ron Perkinsin 

elm və tədrisə olan ehtirası onu dünyada məşhurlaşdırmışdır və o, bundan ruhlanaraq kollec 

daxilində təhsil və təlim innovasiyalarına dair yüzlərlə seminarlar təşkil etmişdir. Onun təlim-

də, xüsusilə kimya sahəsində təklif etdiyi innovativ tədris və öyrənmə üsulları dünyanın 69 öl-
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kəsində geniş tətbiq olunmuş, həm pedaqoji yönlü kolleclər, həm də valideynlər tərəfindən 

böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.  

Təlimdə olan innovasiyaların XX əsrə aid edilməsi onların yalnız sistemli xarakteri ilə 

bağlı olmuşdur. Çünki, təhsildə, xüsusilə təlim-tərbiyə prosesində ümumiyyətlə innovativ tət-

biqetmələr, hələ çox-çox əvvəllər meydana gəlmişdir. Bu baxımdan yeni yaranmış pedaqoji 

innovasiyalar vaxtilə hansı formada işə yaransalar da, onlar geniş metodiki tətbiqini tapmadı-

ğından, bu innovativ yanaşmalar demək olar ki, ənənəvi olanlardan o qədər də fərqlənməmiş-

dir. Deməli, sistemli və ya sporadik pedaqoji innovasiyalar tarixilik baxımından onların təşək-

külündə çıxış nöqtəsi kimi qeyd olunmalıdır. Burada ziddiyyətli momentlər də mövcuddur; 

belə ki, istənilən pedaqoji innovasiya pedaqoqların bu və ya digər şəkildə koqnitiv müdaxilə-

sini ehtiva etdiyindən, onlara yalnız texnoloji innovasiya kimi yanaşmaq doğru olmazdı. Bu-

nunla belə qeyd olunmalıdır ki, tətbiqi nəzərdə tutulmuş və sınaqdan müvəffəqiyyətlə keçərək 

həyata pasport alan innovativ pedaqoji təlim yenilikləri biz 3 mühüm qrup altında birləşdirmə-

yi təklif edirik: 

1. Sırf texnologiyanın tətbiqini nəzərdə tutan innovasiyalar;  

2. Heç bir avadanlıq tətbiq etmədən yalnız pedaqoqun səmərəli innovativ metod və səmərəli ya-

naşmaları (məsələn, vaxtın və sinfin idarə edilməsində innovativ yanaşma);  

3. Pedaqoqların konvensional (ənənəvi) mövcud olan texnoloji üsullardan fərqli olan kon-

septual yanaşmalardan istifadə etməklə təhsilə bütövlükdə böyük səmərə gətirən innovasiya-

lar. 

Təhsildə texnoloji yeniliklər həmişə kompleks, ziddiyyətli, lakin qaçılmaz bir iş, dəyər, 

şəxsiyyət və güc haqqında suallarla bağlıdır. Tarixən bu sahədə həyata keçirilən işlərə nəzər 

salsaq, o zaman təhsildə innovasiyaları daha yaxından dərk etmək olar. Doğrudur, bu gün-

lərdə biz öyrənənlərin və öyrədənlərin rəqəmsal savadlı olmasını həmişə ön plana çəkirik. La-

kin eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, sabahımızın beyin elmində dünənin informasiya 

infrastrukturunun inkişaf mərhələləri də innovasiyalı təlim və öyrənmə üçün zəngin mənbələr-

dir. Belə ki, onlar innovativ təhsil texnologiyalarının faydalılığı baxımından bizi beynimizin 

imkanları xaricində olan lakin, qavranılması mümkün olan vasitələrlə təmin edir və kompleks 

problemləri komponentlərə ayıraraq bizdə “problemi maksimum həll etmə gücü” yaradır. 

Odur ki, pedaqoji innovativ metod və ya onun texnologiyası ilə insanın emal imkanları arasın-

da əlaqələr texnologiyanın mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq mövcuddur. Məsələn, qələm və 

kağız keçmişdə çox faydalı alətlər olmuşlar və bu günümüzdə də onlar faydalı alətlər hesab 

edilirlər, belə ki, onlar bizə mövcud əqli vasitələrdən istifadə etmə imkanı verir. Bizim qısa 

müddətli yaddaşımız adi bir riyaziyyat məsələsini həll edərkən məlumatın manipulyasiyası 

üçün lazım olan bütün informasiyanı yadda saxlamaq imkanına malik deyildir. Lakin bu alət-

lər vasitəsilə insanlar problemi yazır, hər bir əməliyyat ilə iş aparır və nəticədə məsələni uğur-

la həll edə bilirlər. Bu mənada bizim üçün artıq çoxdan innovativ vasitə hesab edilməyən qə-

ləm və kağız bizim mövcud, lakin məhdud idraki ehtiyatlarımızı işə salır.  

Məqalənin aktuallığı. Təlimdə olan innovativ yeniliklərin tarixinin öyrənilməsi onların 

realizasiya ilə bağlı olduğundan bu problem həmişə aktuallıq kəsb etmişdir. Hazırda bu prob-

lemin prosessual tarixinin və mahiyyətinin, struktur elementlərinin və tarixi inkişaf tenden-

siyalarının öyrənilməsi, yeni təlim innovasiyalarının dərk olunması və həyata keçirilməsində 

tarixi düşüncənin varisliyi baxımından çox aktuallıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlimdə innovasiyaların tarixinin öyrənilməsi xeyli ziddiyyətli 

yanaşmalarla müşayiət olunur. Bunlar bəzən ya ümumi innovasiyalar tarixindən ayrılıqda, 

təcrid olunmuş şəkildə  tədqiq olunur, ya da yalnız innovativ təşəbbüslərlə eyniləşdirilir. Bu 
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zaman onların yalnız fəaliyyət növü deyil, düşüncə tarixi ilə də bağlı olduğu məqamlar kölgə-

də qalır. Məqalənin yenili bu çatımazlıqların aradan qaldırılması üçün innovativ təlim tarixi-

nin “düşüncə tarixi” ilə əlaqəli öyrənilməsini irəli sürür və onları elmi-pedaqoji faktlarla  dəs-

təkləyir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təhlil olunan təlim innovasiyalarının 

tarixinin öyrənilməsi bu sahədə çalışan pedaqoji ictimaiyyətə innovasiyaların növləri, tətbiqi 

mexanizmlərinin təhlili və dərindən araşdırılması üçün yardımçı olacaqdır.  
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С.Г. Ахундова 

 

Исследования по истории инновационного обучения  

 

Резюме 

 
В статье делается попытка проиллюстрировать историю инновационного обучения, 

его основные краеугольные камни, исторические развития и перспективы. Анализируя 

множество теорий в области истории инновационного обучения, автор приходит к вы-

воду, что проблема тесно связана с изучением «истории идей или мышления». В статье 

предполагается, что именно такой корреляционный подход может окончательно объ-

https://www.fpri.org/article/2008/11/teaching-the-history-of-innovation-a-history-institute-for-teachers/
https://www.fpri.org/article/2008/11/teaching-the-history-of-innovation-a-history-institute-for-teachers/
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яснить историчность инновационного обучения. 

По мнению автора, предлагаемый подход может более точно пролить свет на воп-

росы, относящиеся к истории изучения мировых инноваций и педагогических новинок. 

В исследовании рекомендуется, чтобы процессы инновационного обучения не мог-

ли изучаться в отрыве от глобальных исторических событий, которые стимулировали 

распространение критической массы знаний в педагогическом сообществе. 

 

S.H. Akhundova 

 

Research on the history of innovative learning 

 

Summary 

 
The article tries to illustrate the history of innovative teaching, its major cornerstones, 

historical developments and perspectives. By analyzing variety of theories in the field of 

innovative teaching history, the author comes to a conclusion that the problem is closely 

connected with the learning of “history of ideas or thinking”. The article assumes that, namely 

such kind of correlative approach can thoroughly explain the historicity of innovative 

teaching.  

By the opinion of the author, the offered approach may more precisely shed light on the 

questions related to the history of learning of global innovations and teaching novelties. 

The study recommends that that the processes of innovative teaching cannot be learned in 

isolation from the global historical events that stirred the propagation of critical knowledge 

mass among pedagogical community.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 07.01.2022 
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разования 
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Artıq neçə ildir ki, respublikada təhsil sisteminin müxtəlif istiqamətləri üzrə ciddi islahat-

lar həyata keçirilir. Təhsilin strukturu, məzmunu, kadr təminatı, informasiya, tədris və elmi-

metodik təminatı, idarəolunması, maddi-texniki bazası və iqtisadiyyatında həyata keçirilən 

köklü dəyişikliklər öz ilk bəhrələrini verməkdədir. Sadalanan istiqamətlər təhsilin ayrı-ayrı 

sahələri hesab edilsə də, əslində onlar bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlı, sıx əlaqəlidirlər. Belə ki, 

bu sahələrdən birində islahatın uğuru təmin olunmazsa, digər sahələr avtomatik olaraq iflic 

vəziyyətə düşə bilər. Məsələn, təhsilin məzmununun daşıyıcısı olan, cəmiyyətin ehtiyac və 

maraqlarından çıxış edən, eləcə də milli və bəşəri dəyərlər, tələbyönlülük, şəxsiyyətyönlülük, 

nəticəyönlülük inkişafyönlülük və inteqrativlik prinsiplərinə əsaslanan fənn kurikulumları ən 

yüksək səviyyədə hazırlansa belə, onun reallaşdırılması üçün uyğun maddi-texniki baza, kuri-

kulumu reallaşdırmağa qadir olan kifayət qədər hazırlıqlı pedaqoji kadr potensialı və ya mü-

vafiq tələblərə cavab verən resurslar: informasiya mənbələri, tədris və elmi-metodiki vəsaitlər, 

eləcə də tədqiqatlara əsaslanan idarəetmə mövcud olmadan, həmin kurikulumun uğurlu  tətbi-

qi mümkün deyil. Bu səbəbdən, islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün adı çəki-

lən istiqamətlər üzrə kompleks işlər aparılır. Kadr təminatı sahəsi üzrə də təhsil islahatlarını 

həyata keçirməyə qadir olan, peşəkar pedaqoji kadrların hazırlanması siyasəti və strategiyası 

qurulur və addım-addım həyata keçirilir. Məhz bu prosesin məntiqi davamı kimi 25 iyun 

2007-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı-

nın Konsepsiya və Strategiyası” Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş və müəllim hazır-

lığı sahəsində dövlət siyasəti müəyyənləşdirilmişdir. 

Təhsil Nazirliyinin 1008 nömrəli 19 avqust 2009-cu il tarixli əmri ilə üç ali təhsil müəssi-

səsinin (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Gəncə 

Dövlət Universiteti) bakalavr pilləsində “Təhsilin əsasları” fənnini tədris edəcək müəllimlər 

treninqlərə cəlb edilmiş və həmin ilin sentyabrından ilkin müəllim hazırlığının keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi məqsədi daşıyan pilot layihə tətbiq olunmağa başlanmışdır.  

Məqsəd “Təhsilin əsasları” fənninin pedaqoji təhsilin məzmun və texnologiyalarının mər-

hələləri baxımından dəyərləndirilməsi, əldə edilmiş təcrübənin mübadiləsi və təhlilidir.  
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Tədqiqatın əhəmiyyəti “Təhsilin əsasları” fənninin mahiyyətinin aydınlaşdırılması və  

onun məntiqi əsaslarının müəyyənləşdirilməsindən ibarət olmuşdur. 

Metodologiya. Bu tədqiqatda “Vəziyyətin öyrənilməsi” (Case study) metodundan istifadə 

edilmişdir. Schramm (1971) vəziyyət araşdırmalarını qərarlar toplusu kimi təsvir edir: nə 

üçün qəbul edildi, necə həyata keçirildi və nəticə nədir. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, bu yanaş-

ma araşdırmaçılara real həyat hadisələrinin əhəmiyyətli cəhətlərini yerində və tam şəkildə öy-

rənməyə imkan verir. Bu yanaşmadan Azərbaycan Respublikasının üç pilot ali təhsil müəssi-

səsində tətbiq edilmiş “Təhsilin əsasları” fənninin məzmunun təhlilində yararlı hesab edilmiş-

dir. 

Tədqiqatda, həmçinin “Yanaşmaların/qarışıq metodların birləşdirilməsi” metodologiyasın-

dan da istifadə edilmişdir. Bu işdə birləşən yanaşmalar/qarışıq metodlar texnikasından istifadə 

olunur. İnteqrativ, qarışıq metod, multi-metod və s. kimi keyfiyyət və kəmiyyət yanaşmaları-

nın inteqrasiyası üçün müxtəlif terminlərdən istifadə edilmişdir. Fənlər arasında ən çox qəbul 

edilən termin qarışıq metodlar terminidir. Həyata keçirilən layihənin keyfiyyəti haqqında hər-

tərəfli və ətraflı məlumat əldə etmək üçün müxtəlif üsullar qarışdırılmış və inteqrasiya edil-

mişdir; 

• Fasiləsiz pedaqoji təhsilin məzmun və texnologiyalarının mərhələlərinin əsas xüsusiyyət-

ləri ilə fəlsəfi, hüquqi, siyasi, elmi və təcrübə yanaşmalar bir araya gətirilmişdir 

Təşkilat. 

• Fasiləsiz pedaqoji təhsilin məzmun və texnologiyalarının mərhələləri “Təhsilin əsasları” 

fənnində necə işlənmiş, mərhələlilik bir fənn çərçicəsində necə tənzimlənmişdir.   

Nəticələrin təhlili. Etiraf edək ki, uzun illər pedaqoji kadr hazırlığında nəzəri biliklərin 

öyrədilməsi kifayət hesab edilmiş, gənc müəllim öyrətməyin sirlərinə bələd olmadan pedaqoji 

fəaliyyətə başlamışdır. Bu gün, təhsilə yeni tələblər verildiyi bir zamanda, “işləyə-işləyə öyrə-

nər” yanaşması birmənalı şəkildə özünü doğrultmur. “İşləyə-işləyə öyrənənlər” geridə lazımı 

bilik-bacarıqlara nail olmamış uşaqlar, formalaşmamış şəxsiyyətlər, uğuru təmin olunmamış 

talelər buraxa bilərlər.  Odur ki, müəllimin sinfə daxil olduğu ilk gündən pedaqoji fəaliyyətini 

müvəffəqiyyətlə qura bilməsi üçün mühüm nəzəri biliklərə və praktik bacarıqlara, eləcə də 

ciddi təcrübəyə malik olması vacibdir. Bu problemin həlli “Azərbaycan Respublikasında fasi-

ləsiz pedaqoji təhsil və  müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası” sənədində ön plana 

çəkilmiş, 2009-2011-ci illərdə eksperimental fənn kimi, 2012-2015-ci illərdə sınaqdan uğurla 

çıxmış fənn kimi tədris edilən və 2017-ci ildən tədrisi başa çatan “Təhsilin əsasları” fənninin  

məqsədinə çevrilmişdir.   

Nə üçün bu fənn məhz “Təhsilin əsasları” adlandırılmışdır? Hansı amillər təhsilin əsasla-

rını təşkil edir? Nə üçün onlar “əsas” hesab edilir? Həmin “əsas”ların “əsas” hesab edilməsi-

nin də bir məntiqi əsası varmı? Bu suallar üzərində birlikdə düşünək.  

Bünövrəsiz, dayaqsız tikilmiş bir bina təsəvvür etmək mümkündürmü? Əsasları zəif olan 

bina özü təhlükə mənbəyinə çevrilir. Bütün dövrlərdə insanlar hər nə yaradıblarsa, əvvəlcə  

onun mükəmməl əsasları haqqında düşünüblər. Lap qədim zamanlarda da bu belə olub, indi 

də belədir. Müxtəlif əşyaların əsasları müxtəlif şəkildə ola bilər və məzmun, forma, kəmiyyət,  

keyfiyyət etibarı ilə fərqlilik onun əhəmiyyətini heç də azaltmır. Bir ot da, bir çiçək də əsas-

sız, köksüz yaşaya bilməz. Əbəs yerə babalarımız deməyib ki, “ot kökü üstündə bitər”. Bu 

müdrik sözlər başqa məqsədlər üçün söylənsə də, problem baxımından bizim üçün öz hərfi 

mənası ilə daha əhəmiyyətlidir. Yəni kök, əsas nə qədər sağlam və möhkəm olarsa, onun üs-

tündə ucalan əşya da bir o qədər mükəmməl, dayanıqlı və etibarlı olar.  

Deməli, təbiətdə hər nə varsa, onun əsası var. Cəmiyyətdə də belədir. Ətrafımızda baş ve-
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rən hər bir hadisənin və ya prosesin tarixi kökləri, əsasları və formalaşmış qanunauyğunluq-

ları  mövcuddur.  

İnsanlar əvvəllər kiçik icmalar şəklində yaşayırdı, sonralar isə inkişaf edib, böyük cəmiy-

yətlər kimi formalaşdı və fərdlərin dəyərləri ümumiləşərək cəmiyyətin dəyərlərinə çevrildi. 

Yəni fərdlərin inancları cəmiyyətdə fəlsəfənin, ehtiyacları hüquqların, münasibətlərin ida-

rə olunması qanunların, təbiət və cəmiyyət haqqında məlumatlar nəzəri biliklərin, məlumatlar-

dan istifadə təcrübənin, maddi rifahın təşkili iqtisadiyyatın formalaşmasının əsasını təşkil etdi.    

İnsanlar cəmiyyətdəki mövqeləri, vəzifələri, maraqları baxımından qruplaşaraq öz “kiçik 

cəmiyyət”lərini formalaşdıran zaman isə ümumi dəyərlərin konkretləşməsi və xüsusiləşməsi 

baş verir.  

Gələcək nəslin təhsil və tərbiyəsini öz vəzifəsi hesab edənlər təhsil cəmiyyətində birləş-

mişlər ki, bu cəmiyyətin də təhsillə bağlı öz baxışları, hüquqi təminatı, strategiyası, elmi-nə-

zəri bazası, təcrübəsi və fəaliyyətinin təşkil və idarə edilməsinə imkan verən iqtisadiyyatı 

mövcuddur.  

Bu əsaslar təhsil sisteminin özünün bir struktur olaraq mövcudluğunun əsasını - özəyini  

təşkil edir. Bu baxımdan həmin əsaslar təhsil sistemində ən  aparıcı rol oynayan fərdin - 

müəllimin hazırlığının da əsas istiqamətlərini müəyyən edir.   

Beləliklə, müəllimin şəxsiyyət, vətəndaş, idarəçi, tədqiqatçı, praktik və təsərrüfatçı kimi 

hazırlanmasına, müasir tələblərə cavab verən pedaqoji kadr kimi formalaşmasına nail olmaq 

üçün həmin əsaslar əldə rəhbər tutulmuş və “Təhsilin əsasları” fənni həmin əsas altı istiqamət 

üzrə müəyyənləşdirmişdir.  

Heç təsadüfi deyil ki, məhz bu sahələr üzrə bilik və bacarıqlar “Azərbaycan Respublika-

sında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası”nda müasir 

müəllimə verilən tələblər baxımından  əhəmiyyətli hesab edilmişdir.   

Sənədə əsasən “Təhsilin müasirləşməsi şəraitində müəllimin ənənəvi funksiyaları ilə (tə-

lim, tərbiyə, inkişafa kömək, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi, valideynlərlə iş və s.) ya-

naşı, həm məzmun cəhətdən, həm də prosesin təşkili baxımından təhsilin və sosial mədəni 

mühitin proqnozlaşdırılması, layihələşdirilməsi və təşkili kimi peşə funksiyaları aktuallaşır. 

İdarəçilik, iqtisadi, hüquqi, sosial və s. fəaliyyətlə əlaqədar olaraq müasir şəraitdə kommuni-

kativ funksiyalara tələbat artır” (2). Sənəddə çox aydın göstərilir ki, müasir müəllim öz fəaliy-

yətini sinif otağı ilə məhdudlaşdıra bilməz. “Hər bir müəllim tədrisin müxtəlif tərəflərini dərk 

etməli, ...peşəkarlıq səviyyəsini fasiləsiz yüksəltməyə çalışmalıdır. ...Eyni zamanda informasi-

ya cəmiyyətinə keçid müəllimdən elmi-tədqiqat bacarığı da tələb edir”. 

Konsepsiya sənədində ümumtəhsil məktəblər üçün ikin müəllim hazırlığındakı nöqsanları 

göstərərkən “təhsil müəssisələrində maddi-texniki bazanın zəif olması, daha çox nəzəri bilik-

lərin yoxlanılması, müəllimlik üçün vacib olan bilik və bacarıqların yoxlanılmasına diqqətin 

zəif olması, ilkin pedaqoji təhsil proqramlarında təhsilin idarə edilməsinə dair fənlərin olma-

ması, təhsilin idarə edilməsinə dair bakalavr və magistr hazırlığının həyata keçirilməməsi, 

təhsilin idarə edilməsi üzrə tətbiqi tədqiqatların aparılmaması” ciddi nöqsan kimi vurğulan-

mışdır. Ali pedaqoji məktəblərdə fənlərin məzmununun müəllimin məktəbdəki fəaliyyəti ilə 

əlaqəsizliyi və öyrəndiklərinin onun gələcək fəaliyyəti üçün “faydalı olmadığı” kimi tənqidi 

fikirlər də bildirilmişdir. “Müəllim hazırlığı (Pedaqoji təhsil, ixtisasartırma və yenidənhazır-

lanma” başlıqlı yekun hesabatında beynəlxalq məsləhətçi Rob MakBrayd “Təhsilin əsasları” 

fənninin məzmunu ilə bağlı tövsiyələr verərkən tələbələrin inkişaf etdirilməsi, təlim və tədris 

prosesləri, müəllim düşüncəsi, tədris proqramları və onların hazırlanması, müəllim hazırlığı, 

keyfiyyət tədqiqatları, təhsilin idarə olunması və digər istiqamətlərin əhəmiyyətini vurğula-
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mışdır (3, s.24).  

“Təhsilin əsasları” fəninin məzmunu, tədrisin təşkili və qiymətləndirmə mexanizmləri iş-

lənərkən “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı  Konsep-

siya və Strategiyası” (bundan sonra Konsepsiya), “Azərbaycan Respublikasında ümumi təh-

silin Konsepsiyası (Fənnin tətbiqi hazırlanan zaman bu sənədlər hüquqi qüvvədə idi)”, “Azər-

baycan Respublikasında ümumtəhsilin qiymətləndirmə Konsepsiyası” dərindən araşdırılmış, 

müasir tələblərə cavab verən müəllimi səciyyələndirən  bilik, bacarıq və dəyərlər müəyyənləş-

dirilmişdir.  

Müasir tələblərə cavab verən “pedaqoji kadrın təhsili müəllimin şüurunun, fəaliyyətinin və 

şəxsiyyətinin inkişaf forması” hesab edilir və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan beş mərhələ-

dən ibarət olduğu” Konsetsiya sənədində göstərilmişdir (2, s.11). Bunlar aşağıdakılardır: 

1. Peşə baxımından müəllimin özünütəyini; 

2. Özünütəşkil; 

3. Elmi-pedaqoji təşəkkül; 

4. Elmi-pedaqoji cəhətdən özünütəkmilləşdirmə; 

5. Pedaqoji yenilikçiliyə meylli olmaq baxımından özünürealizə (subyektin daxili imkan-

larının həyata keçirilməsi, özünütəsdiq); 

Göstərilən beş mərhələ “Təhsilin əsasları” fənninin məzmununun inkişaf xətti  kimi dərk 

edilə bilər. Belə ki, ilkin olaraq gələcək müəllimlərin özünütəyini istiqamətində işlər aparılır 

və bu da “Təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi” məzmun xətti üzrə həyata keçirilir. “Müəllim ha-

zırlığı”na dair yekun hesabatında beynəlxalq məsləhətçi Rob MakBrayd da bu məsələni əhə-

miyyətli hesab etmiş, “müəllimlərin düşüncə tərzlərinin dəyişməsinin onların peşəkarlığının 

inkişafına səbəb olacağını” (3, s.13) vurğulamışdır. “Təhsilin əsasları” fənninin “Təhsil fəlsə-

fəsi və təlim prosesi” bölməsində gələcək müəllim “Təhsil nə üçün lazımdır?”, “Onun məq-

sədi nədir?”, “Məktəbin vəzifəsi nədir?”, “Müəllimin  və şagirdin təlim prosesində rolu nədən 

ibarətdir?”, “Təlim mühiti necə olmalıdır?”, “Hansı dərs uğurlu dərs hesab edilir?” kimi bu və 

ya digər suallar üzərində dərindən düşünür. Müxtəlif təhsil fəlsəfələri baxımından həmin 

problemləri araşdırır, qloballaşan dünyanın həqiqətlərinə, yəni müasir tələblərə cavab verən 

yanaşmaları müəyyən edir və “pedaqoji praktikanın ən sadə modeli və ya real forması ilə tanış 

olur” (2, s.12). Bu da onun pedaqoji təfəkkürünün formalaşmasına xidmət edir. Yalnız bundan 

sonra o inanır ki, həqiqətən bu gün fərdin və cəmiyyətin ehtiyac və maraqları müasir təhsil, 

məktəb, kurikulum, müəllim və şagird münasibətləri, öyrətmə prosesinin əvvəlkindən fərqli 

olmasını tələb edir. Təhsil sistemində aparılan dəyişikliklər təsadüfdən deyil, zərurətdən irəli 

gəldiyini dərk edir, “Təhsilalan özünün də pedaqoji fəaliyyətin subyekti olduğunu başa düşür 

və bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün hazırlanır (2, s.12)”. Öz həyat və fəaliyyətini qurma-

ğa qadir olan şəxsiyyətin formalaşmasını təmin etmək üçün pedaqoji problemlərə müasir tə-

ləblər baxımından yanaşır və öz “peşəkar mənini” təyin edir. 

“Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı Konsepsiya və 

Strategiyası”nda  ikinci mərhələnin “özünütəşkil” olduğu göstərilir. Bu da gələcək müəllimin 

“pedaqoji əmək mədəniyyəti”nin (2, s. 11) formalaşmasında əhəmiyyətli hesab edilir. Bu mə-

sələlələrin tədrisi “Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi təminatı”, eləcə də “Təhsil-

də dövlət siyasəti” məzmun xətti üzrə nəzərdə tutulub. Öyrənənlər hüquqi sənədlərdə (Konsti-

tusiya, Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu) təhsil iştirakçılarının hüquq və  

vəzifələrini araşdırır ki, bu da onların şagird, valideyn və həmkarları ilə hüquqi baxımdan 

əsaslandırılmış qarşılıqlı fəaliyyətinin qurulmasını təmin edir. Təhsil sahəsinin müxtəlif isti-

qamətləri üzrə dövlət siyasətini müəyyən edən sənədlərdə (“Azərbaycan Respublikasında fasi-
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ləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı Konsepsiya və Strategiyası”, Azərbaycan Respubli-

kasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu) və Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”) vurğulanan humanistlik, demokratik-

lik, dünyəvilik, bərabər şərait, millilik, şəxsiyyətyönlülük, keyfiyyətlilik, səmərəlilik, inteqra-

tivlik, şəffaflıq və digər  prinsiplər sinfin idarə edilməsində müəllim-şagird, şagird-şagird mü-

nasibətlərinin əsasını təşkil edir. Müəllim sinfi idarə edərkən və təlimin təşkili zamanı bütün 

qərarlarını bu prinsiplərdən çıxış edərək qəbul edir. Beləliklə, hüquqi və siyasi savadlılığı tə-

min olunmuş müəllimin özünütəşkili – öz fəaliyyətini sistemli, düşünülmüş şəkildə qurmaq 

imkanları maksimuma qaldırılır. Gələcək müəllim öz sinfində mövcud vəziyyəti: maddi tex-

niki bazanı, şagirdlərin milli-etnik tərkibini, idraki imkanlarını, sosial, mənəvi-psixoloji, fizi-

ki-fizioloji vəziyyətini, eləcə də valideynlərin intellektual səviyyəsi, sosial, mənəvi-psixoloji 

vəziyyətini araşdıraraq qarşıya çıxa biləcək problemləri proqnozlaşdırmağın yollarını öyrənir 

və “özünün pedaqoji-peşə fəaliyyətini layihələşdirmək, həyata keçirmək və təkmilləşdirmək 

üçün qabiliyyətlərini inkişaf etdirir (2, s. 11). Yəni, gələcək müəllim təhsilin hər üç iştirakçısı 

ilə əməkdaşlıq şəraitində  sinfin düzgün idarə edilməsinə xidmət göstərən real, işlək plan qur-

maq, onları mərhələ-mərhələ həyata keçirmək, eləcə də əldə edilən nəticələrin qiymətləndir-

mək və növbəti mərhələdə görüləcək işlərlə bağlı qərarlar qəbul etmək kimi mühüm bacarıq-

lara yiyələnir.  

Gələcək müəllimlər, həmçinin, uğurlu təşkilatçılığın iqtisadi rifahın da yüksəlməsində ro-

lunu dərk edir. Şagirdbaşına maliyyələşmə şəraitində müəllimin planlı və sistemli fəaliyyəti-

nin məktəbin və pedaqoji kadrlarının büdcəsinə təsirini də öyrənirlər ki, bu məsələlər “Təhsi-

lin iqtisadiyyatı” məzmun xətti üzrə yığcam əhatə edilir.     

“Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı Konsepsiya və 

Strategiyası”nda müəllim hazırlığının üçüncü mərhələsinin “Elmi-pedaqoji təşəkkül” olduğu 

göstərilir. Bu mərhələ gələcək müəllimin “elmi-pedaqoji fəaliyyət üçün pedaqoji qabiliyyəti-

nin inkişaf etdirilməsi” baxımından əhəmiyyətli hesab edilir. “Müəllim hazırlığı”na dair ye-

kun hesabatında beynəlxalq məsləhətçi Rob MakBrayd göstərir ki, tələbələrin nəzəri bilikləri 

mənimsəməsi və onları tətbiq etməyin ardıcıllığının müəyyən olunması “Təhsilin əsasları” və 

müəllimlərin hazırlanması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Gələcək müəllim “real 

məktəb həyatını əks etdirən” bilik və bacarıqlara yiyələnməlidir. O hesab edir ki, ümumiyyət-

lə pedaqoji təhsil alan tələbələr təhsil müddətində dövlət tədris proqramları ilə yaxından tanış 

olmalı və onlarla işləyə bilməlidirlər. Belə olan halda təhsil müddətini başa vuran tələbə artıq 

tədris proqramları haqda zəruri biliklərə malik olur və gələcək fəaliyyətinin istiqamətini dərk 

edir. Təhsilin məzmununda həyata keçirilən islahatlar nəticəsində tədris proqramlarının xarak-

teri əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Artıq tədris proqramları yalnız təhsilin məzmununun deyil, 

həm də həmin məzmunun reallaşdırılması yolları və nəticələrin qiymətləndirilməsi üsul və va-

sitələrini əks etdirir. Bu baxımdan yeni fənn kurikulumlarının tətbiqinə nail olmaq üçün müəl-

lim məzmunla bağlı mühüm nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də təlimin təşkilinə verilən tələblər, 

təlimin illik və cari planlaşdırılması, dərsin forma və üsullarının, eləcə də təlim materiallarının  

məqsədəmüvafiq seçilməsi, qiymətləndirmə üsul və vasitələrinin müəyyən edilməsi kimi mü-

kəmməl bilik və bacarıqlara malik olmalıdırlar. Bundan əlavə, kurikulumun tətbiqi üzrə əldə 

edilən nəticələrin təhlil edilməsi, nailiyyətlərin və problemlərin aşkar edilməsi, onları doğuran 

səbəblərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi, buna əsasən növbəti mərhələdə müvafiq 

qərarların qəbul edilməsi kimi bacarıqlar da keyfiyyəti yüksəltmək istiqamətində müəllim 

üçün mühüm hesab edilən bacarıqlardır.  

Bu səbəbdən, “Təhsilin əsasları” fənninin dördüncü məzmun xətti olan “Təhsilin məzmu-
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nu (kurikulum) və onun  elmi-nəzəri əsasları” üzrə gələcək müəllimlər təhsilin məzmununun 

daşıyıcısı olan kurikulumun tarixi, növləri, nəzəriyyəsi, məzmunu və strukturu haqqında mü-

hüm bilik və bacarıqalr əldə edirlər. Eləcə də fənn kurikulumları üzrə  təlimin təşkilinə verilən 

tələbləri, təlimin illik və cari planlaşdırılması, inteqrativ planlaşdırma, habelə komplekt sinif-

lər üzrə kurikulumun planlaşdırılmasının nəzəri əsaslarını öyrənir, şagird nailiyyətlərinin qiy-

mətləndirilməsinin əsası olan kəmiyyət və keyfiyyət tədqiqatlarının üsulları haqqında əsaslı 

bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Bu məsələlərin nəzəri tərəfi üçüncü mərhələyə aid olsa da di-

gər qismi Konsepsiya sənədində müəllim hazırlığının dördüncü “elmi-pedaqoji cəhətdən özü-

nütəkmilləşdirmə” mərhələsində əks etdirilir. Konsepsiya sənədində göstərildiyi kimi, bu 

mərhələdə gələcək müəllimlər “yeni biliklərin alınması və onların əsasında pedaqoji fəaliyyə-

tin modelləşdirilməsi, konkret pedaqoji texnologiyaların və üsulların yaradılması prosesinin 

və həyata keçirilməsinin konseptual təsviri üçün qabiliyyətlər formalaşdırılır”.  

Nəzəriyyə ilə təcrübəni əlaqələndirmək və “öyrətmək” peşəsinin sirlərini tamamilə əxz et-

məyə istiqamətlənmiş beşinci mərhələ, Konsepsiya sənədində “pedaqoji yenilikçiliyə meylli 

olmaq baxımından özünürealizə (subyektin daxili imkanlarınıın həyata keçirilməsi, özünütəs-

diq” adlanır. Bu mərhələdə müəllim təhsil sahəsində yenilikçi fəaliyyətini layihələşdirir və hə-

yata keçirmək üçün qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Bu bacarıqların real məktəb şəraitində, təc-

rübə zamanı formalaşdırılması nəzərdə tutulur.  

“Təhsilin əsaları” fənninin beşinci məzmun xətti olan “Təhsilin metodoloji (praktik) əsas-

ları”nda məhz bu məsələlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təcrübə zamanı elə “şərait 

yaradılır ki, ...subyekt özünü real sosial sifariş yerinə yetirən bir şəxs hiss edir” (2). Belə şə-

raitdə gələcək müəllim əldə etdiyi bilik və bacarıqları təcrübədə bir semestr boyu (60 saat) 

konkret tapşırıqlar üzrə tətbiq edir və təcrübəli orta məktəb müəllimlərinin, eləcə də xüsusi 

kursdan keçmiş “Təhsilin əsasları” fənn müəllimlərinin nəzarəti altında müəllimlik üçün əhə-

miyyətli olan bütün fəaliyyətləri yerinə yetirirlər.  

Konsepsiya sənədində göstərildiyi kimi, “Belə şəraitin yaradılması baza pedaqoji təhsil 

prosesində təhsilalanın özünü sosial əhəmiyyətli və sosial məsuliyyətli bir şəxs kimi hiss et-

məsinə, cəmiyyətin dinamik sosial-iqtisadi həyat şəraitinə uyğunlaşması üçün müəyyən qabi-

liyyətlərin inkişaf etdirilməsinə kömək edir” (2). Belə təcrübə zamanı gələcək müəllim özü də  

fəaliyyətindəki uğurları və problemləri aşkar edir, onların üzərində müvafiq işlər aparmaq  

üçün “öyrəndiyi nəzəri biliklərdən hansına daha çox ehtiyac duyulduğunu müəyyən edir” (3) 

və həmin istiqamətdə bilik və bacarıqlarını daha da artırır.   

Göründüyü kimi “Təhsilin əsasları fənninin məzmununu təşkil edən altı məzmun xəttinin 

hər birinin ciddi fəlsəfi, elmi və hüquqi əsası vardır. Bu baxımdan “Təhsilin əsasları” fənni-

nin məzmun xətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

— Təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi 

— Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi təminatı 

— Təhsildə dövlət siyasəti   

— Təhsilin məzmunu (kurikulum) və onun  elmi-nəzəri əsasları 

— Təhsilin metodoloji  (praktik) əsasları 

— Təhsilin maliyyələşdirilməsi və keyfiyyətin yüksəldilməsində onun rolu  

Məlum olduğu kimi “Təhsilin əsasları” fənnin məzmununun müəyyən edilməsi hələ işin 

başlanğıcıdır. Həmin məzmunun hansı yollarla tədris edilməsi və qiymətləndirilməsi keyfiy-

yətin məhək daşıdır.  

Beynəlxalq məsləhətçi Rob MakBrayd da ali məktəblərdə müəllim hazırlığında istifadə 

edilən metodologiya ilə bağlı aşağıdakıları nöqsan olaraq qeyd etmişdir: 
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— fənlər üzrə yalnız “nəyin” deyil, həm də onların “necə” öyrədiləcəyinin göstərilməmə-

si; 

— nəzəriyyə ilə praktika arasında əlaqənin olmaması; 

— tələbələrin nəzəri bilikləri dərsliklərdən öyrənib yadda saxlaması, onları yoldaşları ilə 

müzakirələr zamanı aşkar etməməsi; 

— avadanlıqların və təchizatın qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdə və sayda olması və s. 

— tələbələrin təhsil haqqında biliklərlə kifayət qədər tanış ola bilməmələri; 

Bu baxımdan müəyyən edilmiş məzmunu “necə” öyrənməyin yolları “Təhsil haqqında 

Azərbaycan Respublikasının qanunu” “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsep-

siyası”, “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı  Konsep-

siya və Strategiyası” baxımından araşdırılmışdır.  

Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər Təhsil qanununda aşağıdakı kimi 

tənzimlənir: 

“Ümumi оrta təhsilin məqsədi təhsilalanların şifahi nitq və yazı mədəniyyətinin, ünsiyyət 

bacarığının, idrak fəallığının və məntiqi təfəkkürünün inkişafını, təhsil proqramına daxil olan 

fənlər üzrə və eləcə də dünya sivilizasiyasının inkişafı haqqında müvafiq bilik və təsəvvürlə-

rinin formalaşdırılmasını, müasir informasiya-kommunikasiya vasitələrindən istifadə etmək 

qabiliyyətini, hadisələri qiymətləndirmək və öz gələcək fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləş-

dirmək bacarığını təmin etməkdən ibarətdir” (19, s. 13.).  

Ümumi təhsilin məzmununa dair həm əvvəlki, həm də ən son sənədlərdə ümumi orta təh-

sil pilləsini sonunda müəyyən edilmiş təlim nəticələrinə nail olmaq üçün təlimin təşkilinə ve-

rilən tələblərdə pedaqoji proses müəllimlərin əlaqələndirici, istiqamətverici, məsləhətçi, şa-

girdlərin isə tədqiqatçı, təcrübəçi, yaradıcı subyektlər kimi qarşılıqlı əməkdaşlıq fəaliyyətləri 

əsasında qeyd edilmişdir. 

Tam orta təhsil pilləsini bitirən şagirdə verilən tələblər araşdırılarkən məlum olmuşdur ki, 

on birinci sinfi bitirən şagird ciddi tədqiqatçılıq bacarığına malik olmalı, eləcə də əldə etdiyi 

məlumatları təhlil edib, onlara münasibət bildirib, qərarlar qəbul etmək və ya mühakimələr 

yürütmək kimi idraki bacarıqlara yiyələnmiş olmalıdır. Həmin şagirdlər kollektiv fəaliyyətdə 

fəal qrup üzvü, bacarıqlı lider, idarəçi, təşkilatçı kimi özünü göstərməyi də bacarmalıdır. Eyni 

zamanda müasir texnologiyalardan müstəqil istifadə etmək, insanlarla etik normalar çərçivə-

sində ünsiyyət yaratmaq bacarıqlarına və digər dəyər və vərdişlərə malik olmalıdır.  

Qeyd edilən bacarıq və vərdişlərə nail olmaq üçün müəllim özü əvvəlcə həmin bacarıq və 

dəyərlərin daşıyıcısına çevrilməlidir. Odur ki, “Təhsilin əsasları” fənninin məzmundan az əhə-

miyyətli olmayan strategiya bölməsi işlənərkən məhz bu bilik, bacarıq və dəyərlər əsas götü-

rülmüşdür.   

“Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı Konsepsiya və 

Strategiyası”nda müəllim hazırlığının yolları aşağıdakı kimi təsvir edilir: “Fasiləsiz pedaqoji 

təhsilin həyata keçirilməsi prosesində təhsil alanın sosial həyatın subyekti kimi özünü inkişaf 

etdirməsi üçün şəraitin yaradılması təhsil prosesinin xarakterinin dəyərləndirilməsini tələb 

edir. Bu prosesin bütün mərhələlərində problemin və ya hər hansı bir məsələnin kollektiv həlli 

üçün vərdişlər, öz fikrindən daşınaraq dialoqa girmək və başqaları ilə razılaşmaq bacarıqları 

əldə edilir. Ona görə də ...subyektin sosial şəxsiyyət kimi inkişaf etdirilməsi üçün təlimin kol-

lektiv formalarından istifadə edilir, təhsilalanın...özünütəhlili üçün şərait yaradılır.” Müəllim 

hazırlığı üçün aşağıdakı tendensiyaların beynəlxalq səviyyədə qəbul edildiyi də sənəddə gös-

tərilir: 

— Tələbələrlə təmas vaxtının azaldılması və sərbəst düşünmək və müstəqil fəaliyyət gös-
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tərmək üçün daha çox vaxt verilməsi;  

— Təlim prosesində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə, müasir tə-

lim metodlarından və pedaqoji texnologiyalardan istifadə; 

— Pedaqoji və psixoloji fənlərin sayını artırarkən seçmə və inteqrativlik prinsiplərində da-

ha çox istifadə etmək;  

— Pedaqoji təcrübə müddətinin artırılması və bu müddətdə gələcək müəllimlərdə öz sənə-

tinə uyğun praktik vərdişlərin əldə edilməsi üçün müstəqilliyin və fəallığın gücləndirilməsi 

üçün diqqətin gücləndirilməsi və s.   

Odur ki, “Təhsilin əsasları” fənninin məzmundan az əhəmiyyətli olmayan strategiya böl-

məsi işlənərkən yuxarıda adı çəkilən sənədlərdə vurğulanmış bilik, bacarıq və dəyərlər nəzərə 

alınmışdır. Belə ki, bütün təlim problemin həllinə istiqamətlənmiş, tələbələr müəllimlərin mü-

hazirələrini dinləmək kimi bir darıxdırıcı təlim fəaliyyətindən azad olmuşlar. Daha çox müstə-

qil tədqiqatlar aparmaqla biliklər əldə edirlər. Bunun üçün aşağıdakı təlim strategiyalardan is-

tifadə edilir: 

— Məlumat bazalarından məqsədyönlü (kitabxana və internet) istifadə; 

— Problem həlli; 

— Tədqiqat; 

— Hadisənin (video, audio, mətn) araşdırılması;  

— Müzakirə; 

— Öyrənənlərin təqdimatları (Microsoft Power Point və Word vasitəsi ilə); 

— Dərs müşahidələri və məktəblərdə görüşlər; 

— Müəllimlə məsləhət; 

— Mühazirə (müəllimin PP təqdimatları); 

— Müstəqil oxu. 

Uğurlu dərs forma və üsulu seçmək də hələ keyfiyyətli dərsin təşkil edildiyindən xəbər ve-

rə bilməz. Buna nail olmaq üçün məqsədin reallaşdırılmasına xidmət edən, dəqiq düşünülmüş 

təlim materialları və təlim tapşırıqları müəyyən edilməlidir ki, fənnin keyfiyyətli tədrisinə nail 

olmaq üçün bu baxımdan da ciddi işlər aparılmışdır. Belə ki, təhsilin müasir tendensiyaları ilə 

bağlı tədqiqat əsərlərinin məhdud olduğunu və ya əldə edilməsinin asan olmadığını nəzərə 

alaraq təlim prosesində tədqiqatın aparılması üçün əhəmiyyətli hesab edilən çox dəyərli Azər-

baycan dilində olan əsərlərin elektron versiyası, ingilis dilli əsərlərin tərcüməsi xüsusi qovluq-

larda hər bir tələbəyə təqdim edilmişdir.  

Müxtəlif məqsədlərlə müşahidələr aparmaq, təhlil etmək, müzakirələrdə iştirak etmək mü-

hakimələr yürütmək məqsədi ilə uğurlu və nöqsanlı dərs nümunələrinin elektron versiyaları 

müəllimlərin tədris vəsaitlərinin sırasına daxil edilmişdir. Eləcə də, mövzuların tədrisi zamanı 

əhəmiyyətli hesab edilən, portallardan istifadəyə yer verilmişdir. “Təhsilin əsasları” tətbiq 

edilən üç ali məktəbdə: ADPU, AMİ və GDU-də “Təhsilin Əsasları” fənn kabineti təsis edil-

mişdir. AMİ-nun isə baş institutu ilə yanaşı, həm də Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəa-

liyyət göstərən bütün filiallarında bu kabinet təsis edilmiş, otaqlar hər 2 tələbəyə 1 kompyuter 

olmaqla təchiz edilmiş və onların internetə çıxışı təmin edilmişdir.   

Fənnin tədrisi prosesində İKT-nin yalnız internet imkanlarından deyil, həm də multi-me-

diya imkanlarından geniş istifadə edilir. Tələbələrin müxtəlif qavrama imkanları nəzərə alın-

maqla resurslar sırasına bütün təlim boyunca hər dərsi əhatə edən Pover Point təqdimat daxil 

edilmişdir ki, bu da tələbələrə təqdim edilən məlumatların vizual, səsli, animasiyalı və s. şə-

kildə çatdırılmasına yardımçı olur. Tədqiqatlar aparmaq, internet səhifələrindən məlumatlar 

əldə etmək nəticələri ilə bağlı təqdimatlar və hesabatlar hazırlamaq (İnernet Explorer; Micro-

../../DISK%20D/2010%20noyabr%20desktop/Word%20materiallar/BIRINCI%20SEMESTR/Copy%20of%20Power%20Point%20Təqdimatlar%201bcds/Təlimçi%20ilə%20görüş.ppt
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soft Word və Power Point proqram təminatı vasitəsi ilə) kimi tapşırıqlar tələbələrin İKT-nin 

fəal istifadəçisinə çevrilməsinə yardımçı olur.  

Zəruri materialların tələbələrə qovluqlarda təqdim edilməsi fənnin eksperimental olmasın-

dan və təlim materiallarının sınaqdan keçirilməsindən irəli gəlirdi. Semestrdən-semestrə özü-

nü doğrultmuş bölmələr üzrə dərs vəsaiti işlənmiş 2014-cü ildə nəşr edilmişdir. Vəsait inte-

raktiv xarakter daşıyır, tələbələrlə sanki ünsiyyətə girir və onların öyrənmə fəaliyyətini istiqa-

mətləndirir. Öyrənənlərin öz nailiyyətlərini qiymətləndirməsi üçün də geniş özünüqiymətlən-

dirmə imkanları təqdim edilir. Vəsaitə əlavə edilmiş audio, video, animasiyalı və lingvistik 

xarakterli elektron materiallar onu unikal və orijinal müstəqil təlim materialı kimi  səciyyələn-

dirir. 

“Təhsilin əsasları” fənninin tədrisinə başlamazdan əvvəl tələbələr qiymətləndirmə mexa-

nizmləri haqqında da məlumatlandırırlar ki, bu da şəffaflığın təmin olunmasında mühüm şərt 

kimi dəyərləndirilir. Onlar ilin əvvəlindən bilirlər ki, hansı fəaliyyətlər onlara nə qədər kredit 

toplamağa imkan verir.  

1. Dərsə davamiyyət öyrənənin ümumi nailiyyət səviyyəsinin 5%-ni; 

2. Qrup təqdimatları  öyrənənin ümumi nailiyyət səviyyəsinin 30%-ni;  

3. Müəllimlə məsləhət öyrənənin ümumi nailiyyət səviyyəsinin 5%-ni; 

4. Cəmi 9-12 səhifə həcmində müxtəlif müstəqil işlər öyrənənin ümumi nailiyyət səviyyə-

sinin 10%-ni; 

5. Son imtahan öyrənənin ümumi nailiyyət səviyyəsinin 50%-ni təşkil edir. 

Təqdim edilən hər bir müddəa üzrə geniş şərhlər tələbələrə təqdim edilir. Bu şərhlər qiy-

mətləndirmə standartları kimi dəyərləndirilə bilər. Birinci müddəanın şərhi oxucunun nəzərinə 

çatdırılır:    

1. Dərsə davamiyyət öyrənənin ümumi nailiyyət səviyyəsinin 5%-ni təşkil edir: 

— Tələbələrlə müzakirələrdə fəal iştirak edir. 

— Müəllimin  və öyrənənlərin fikirlərinə yaradıcı  yanaşır.  

— Verilmiş oxu materiallarını oxuyur və həmin materialları dərk etdiyini nümayiş etdirir 

Bu açıqlamada tələbəyə izah edilir ki, 5 kredit qazanmaq üçün yalnız dərsdə iştirak etmək 

kifayət hesab edilməyib, həm də həmin dərslərdə fəal, müzakirələrdə fikirlərini bildirərək, 

məlumatlılığını nümayiş etdirərək iştirak etmək lazımdır.   

“Təhsilin əsasları” fənninin imtahanlarının keçirilməsi qaydası da digərlərindən fərqlidir.  

İmtahan biletlərində tələbələrə dörd sual təqdim edilir. Qış sessiyasının imtahanlarında istifa-

də edilən  bir bilet nümunəsi oxucuların nəzərinə çatdırılır: 

Bilet № 6 

1. Təhsillə bağlı hüquqi sənədlər haqqında məlumat verin.  

2. Təlim prosesində şagirdin rolu nədən ibarətdir? 

3. Təhsil ehtiyaclarının öyrənilməsi məqsədi ilə şagirdlərlə aparılan sorğunun nəticələrinin 

təhlil edin. 

4. “Təhsilin əsasları” fənninin təsisi haqqında internetdə araşdırmalar aparın, nəticələri əks 

etdirən qısa PP təqdimat hazırlayın.  

Göründüyü kimi bu biletdə birinci sual şagirddən yalnız məsələ ilə bağlı məlumatlılıq sə-

viyyəsini, ikinci sual müasir təhsil sənədlərini öyrəndiyi təhsil fəlsəfələri ilə əlaqələndirərək  

mühakimə yürütmək bacarığını, üçüncü sual məlumatları təhlil edib qənaətlərə gəlmək bacarı-

ğının, dördüncü tapşırıq isə İKT vasitəsi ilə informasiya mənbələrinə yetişmək, zəruri məlu-

matları əldə edə bilmək, onlarda məqsədyönlü istifadə edib problemi həll edərək öz kiçik əsə-

rini yaratmaq bacarıqlarının səviyyəsini yoxlamaq məqsədi daşıyır. Təlim prosesində gələcək 
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müəllimlər nəzəriyyəni praktika vasitəsi ilə öyrəndiklərindən, imtahanda da onların yalnız 

məlumatlılığı, deyil, həm də  müxtəlif bacarıqları yoxlanılır.   

Beləliklə,  “Təhsilin əsasları” fənninin istər məzmun, istər təlim texnologiyaları, istərsə də 

qiymətləndirmə mexanizmləri baxımından mərhələli təşkili təmin edilmişdir. Onun yüksək 

səviyyədə inteqrativliyi də məhz bu aspektdən izah edilir. Belə ki, fənnin məzmunu psixolo-

giya, pedaqogika, metodika, sosiologiya, politologiya, fəlsəfə, tarix, informatika fənlərinin  

inteqrasiyası bazasında  tərtib edilmişdir.  

2009-2011-ci dərs illərində fənnin tədrisinin eksperimentləri başa çatmışdır. Fənnin tədrisi 

üçün müəyyən edilmiş 270 saatdan 120-si üzrə “Təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi”, “Cəmiyyə-

tin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi təminatı” və “Təhsildə dövlət siyasəti” bölmələri tədris 

edilmişdir.  

Eksperiment müddətində hər semestrdən əvvəl üç ali təhsil müəssisəsinin fənni tədris edə-

cək müəllimləri müvafiq kurslara cəlb edilmişlər. Burada müəllimlər tədris ediləcək bölmənin 

məzmunu, həmin məzmunun reallaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş təlim strategiyaları, dərs-

lərdə istifadə ediləcək təlim materialları və tapşırıqlar, eləcə də stimullaşdırma və qiymətlən-

dirmənin üsulları ilə bağlı mühüm bilik və bacarıqlara yiyələnmişlər. Kurs tədris edildiyi hər 

iki semestr zamanı işin gedişini öyrənmək, problemləri aşkar edib, müəllimlərə lazımı tövsi-

yələr vermək məqsədi ilə monitorinqlər keçirilmişdir. Bu zaman aşağıdakı üsullardan istifadə 

edilmişdir: dərsdinləmələr, tələbələrlə söhbət, anonim anket sorğusu, müəllimlərlə müsahibə-

lər, eləcə də həmin ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər.  

Tələbələrlə söhbət zamanı məlum olmuşdur ki, onlar təhsil sahəsində aparılan islahatlar-

dan xəbərdardırlar, onun əhəmiyyətini dərk edirlər, təhsilin mövcud problemlərini öz prob-

lemləri hesab edirlər və onların həlli yollarının axtarışındadırlar. Anonim sorğu vərəqlərində 

“Bu fənn üzrə öyrəndiklərinizi öz gələcək fəaliyyətiniz üçün faydalı hesab edisinizmi?” sualı-

na hər üç ali məktəbdə sorğuya cəlb edilən 81 nəfər tələbənin hamısı “Bəli” cavabı vermişdir. 

“Nə üçün belə düşünürsünüz?” sualına verilən cavablardan bir neçə nümunə oxucuların diq-

qətinə təqdim edilir. 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu: 

— “Gələcək fəaliyyətimdə bu fənn üzrə öyrəndiklərimdən istifadə edəcəyəm. Uğurlu nəti-

cələr əldə edəcəyimə də inanıram.” 

— “Mən belə hesab edirəm ki, “Təhsilin əsaları” fənni mənim gələcək müəllimlik həya-

tımda böyük rol oynayacaq. Fənnin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Çünki müəllim, müəllim 

kimi burada formalaşır.” 

— “Öyrəndiklərimiz sinfin təşkilində, dərsin idarə edilməsində çox faydalıdır.”  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti: 

— “Sahib olacağım ixtisasa tam şəkildə yiyələnirəm. Yenilikləri, dəyişiklikləri, dövlətin 

təhsil siyasətini, onun tətbiqini öyrənirəm.” 

— “Bu fənn ən yaxşı müəllim olmağımıza təminat verməklə bərabər, görəcəyimiz işləri 

sistemləşdirir.” 

— Bu fənn məndə müəllim kimi yüksək keyfiyyətlər aşılayıb. Edə biləcəyim səhvlərdən 

qurtarıb.” 

— “Gələcəkdə artıq nə edəcəyimi bilirəm. Gələcək müəllim necə olmalıdır onu da bilə-

rəm. İstənilən zaman qarşıma çıxan problemlərin həllini öyrənirəm.” 

— “Bu fənni digər keçdiyimiz fənlərdən fərqli hesab edirəm. Gələcəyimiz üçün lazım olan 

təlim prosesi, təlim üsulları, İKT-dən istifadə ilə bağlı zəruri bacarıqlar alıram.” 

— “Bu fənn həyatdan götürülmüş məsələləri əhatə edir.” 
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— “Təhsil prosesini necə təşkil etməliyik?, Şagirdlərlə necə davranmalıyır? kimi bu və ya 

digər məsələlərin həllində öyrəndiklərimiz böyük əhəmiyyətə malikdir.” 

Gəncə Dövlət Universiteti: 

— “Əgər bir müəllim təhsilin kökləri haqqında biliyə malik deyilsə, o necə tədris edə bi-

lər. Dünyagörüşümün formalaşması və intellektli, savadlı kadr kimi yetişməyimiz üçün əlbət-

tə ki faydalıdır.” 

— “Təhsilin əsasları” fənni üzrə öyrəndiklərimiz fəaliyyətimizin səmərəliliyini yüksəltmə-

yə, şagirdlərlə münasibətlərimizi düzgün qurmağa, təlim üsullarından düzgün istifadə etməyə, 

təhsildə keyfiyyətə nail olmağa kömək edəcək.” 

— “Bu fənnin tədrisi mənim gələcəkdə yaxşı bir mütəxəssis kimi formalaşmağımda böyük 

rol oynayacaq. Sinfin idarə edilməsində müəllimin istiqamətverici qüvvə olduğunu dərk et-

dim.”  

— “Belə hesab edirəm ki, bu fənn üzrə öyrəndiklərim fəaliyyətimə səmərə qatacaq. Belə 

ki, öz yaradıcılığımdan və təşəbbüskarlığımdan daha uğurla istifadə edəcəyəm.” və s. 

Təhsil sahəsində kifayət qədər təcrübəsi olan, pilot ali təhsil müəssisələrində “Təhsilin 

əsasları” fənnini tədris edən  müəllimlər bu fənnin tədrisinin gələcək müəllimlərin hərtərəfli, 

peşəkar təhsil işçisi kimi formalaşmasında böyük rolu olacağını bildirmişlər. Onlar hesab 

edirlər ki, yaxın gələcəkdə məhz bu kursu öyrənmiş pedaqoji kadrlar yüksək qiymətləndirilə-

cəklər.  

Layihənin qiymətləndirilməsi komissiyası ilkin müəllim hazırlığı səviyyəsində «ibtidai si-

nif müəllimliyi» ixtisası üzrə təhsil alan gələcək müəllimlərə tədris edilmiş bu fənnin nəticələ-

rini yüksək qiymətləndirmişdir. Avropa Komissiyası, Təhsil və Mədəniyyət üzrə Baş Direk-

torluğun 2011-ci ildəki EAC 2011-0301 (Tərəfdaş danışıqlar proseduru EAC / 28/2011) mü-

qaviləsinə əsasən 2011-ci ildə Şərq Tərəfdaşlığının altı ölkədə (Ermənistan, Azərbaycan, Be-

larus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna) aparılan araşdırmalara dair yekun hesabatının “İlkin 

müəllim təhsili: kurikulum və müəllim təhsilinin standartları” (5.4.1.3.) bəndində; UNESCO-

nun “Təhsil haqqında verilənlər, 2010-2011 (Azərbaycan)” başlıqlı məlumatının «müəllim he-

yəti» bölməsində; “Dünya Bankının May, 2010-cu il hesabat sənədi”nin Müəllim hazırlığı» 

bölməsində “Təhsilin əsasları” fənninin məzmun və texnologiyalarının innovativ mahiyyəti, 

öyrənmə prosesinin menecerlərinin hazırlanması prosesi yüksək dəyərləndirilmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Tədris prosesində keyfiyyəti təmin edən şərtlərdən biri də pedaqoji 

təhsilin məzmun və texnologiyalarının tərtibində mərhələliliyin təmin olunmasıdır. Sözüge-

dən mərhələlər fərqli təhsil sistemlərində fərqli şəkildə dəyərləndirilisə də, bu tədqiqatda  

məzmun və texnologiyaların mərhələli təşkilin fasiləsiz pedaqoji təhsilin pillə və səviyyələri 

daxilində izlənməsi modeli rəhbər götürülmüşdür. “Təhsilin əsasları” fənni çərçivəsində layi-

hələndirilmiş məzmun və texnologiyalar 2009-2011-ci illərdə respublikanın bir neçə ali təhsil 

müəssisəsində eksperimental fənn olaraq tətbiq edilmişdir. Məqalənin də aktuallığı da məhz 

“Təhsilin əsasları” fənninin tədrisinin müəllim hazırlığına verilən müasir tələblər baxımından 

təşkili ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə "Təhsilin əsasları" 

fənninin məzmunun təşkilinə dair əldə edilmiş təcrübənin elmi-hüquqi əsasları təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar faydalana bilərlər. 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 108 

Ədəbiyyat 

 
1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (maddə 3) 

2. “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsep-

siya və Strategiyası” www.edu.gov.az 

3. Rob MakBrayd “Müəllim haırlığı (Pedaqoji təhsil, ixtisasartırma və yenidənhazırlan-

ma). Yekun hesabat, 25.12.2005, s. 13) 

4. Study on Teacher Education for Primary and Secondary Education in Six Countries of 

the Eastern Partnership: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine Final 

report (Study on Teacher Education in Four EaP Countries: Azerbaijan]  

https://www.ab.gov.tr/files/ardb / evt/ l_avrupa Jnrligi / l_9_politikalar /1_9_4  

egitim_politikasi/teacherreport_en.pdf Agreement nr EAC-2011-0301 (Negotiated 

procedure EAC/28/2011] European Commission, Directorate-General for Education and 

Culture, 22 September 2011. 

5. Document of, The World Bank, Report No: ICR00001134 Implementation completion 

and results report (IDA-37690) on credit In the amount of sdr13.2 million(us$ 18 million 

equivalent) to the Republic of Azerbaijan for an education sector development project, May 

17,2010 http://documents.worldbank.org/curated/en/153671468221999934/text/IC 

R11340P07098101Official0Use0Only1.txt 

6. Azerbaijan; World data on education, 2010/2011, 2011. http://www.ibe.unesco. 

org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Azerbaijan.pdf 

                                                

 А.Я. Сулейманова 

 

Предмет «Основы образования» в свете современных  

требований к подготовке учителей 

 

Резюме 

 
 Повышение качества педагогического образования принято считать ключом к обес-

печению качества образования. Одним из условий обеспечения качества является обес-

печение системности в разработке содержания и технологии педагогического образова-

ния. Содержание и технологии, разработанные в рамках предмета «Основы образова-

ния», применялись в качестве экспериментального предмета в трех высших учебных 

заведениях республики в 2009-2011 гг. Предмет охватывал 4 семестра (3-6) бакалавриа-

та. Первый этап «Самоопределение» включает раздел «Философия образования и про-

цесс обучения». Второй этап «самоорганизации» - изучение вопросов, связанных с «об-

разовательными потребностями общества и их правовым обеспечением». Разделы «Го-

сударственная политика в сфере образования» и «Экономика образования» также важ-

ны с точки зрения характеристик фазы «Самоорганизация» и разработаны в рамках вто-

рой фазы. На третьем этапе «научно-педагогического образования» охвачен раздел 

«Общеобразовательная программа и основы обучения», где на основе научных иссле-

дований планируется изучить все вопросы, связанные с преподаванием и обучением. 

Четвертый этап «самосовершенствования» (пассивная практика) и пятый этап «само-

реализация» (активная практика) основаны на изучении раздела «Методика и практика 

http://www.edu.gov.az/
http://documents.worldbank.org/curated/en/153671468221999934/text/IC%20R11340P07098101Official0Use0Only1.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/153671468221999934/text/IC%20R11340P07098101Official0Use0Only1.txt
http://www.ibe.unesco/
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школьного и классного управления» в реальной школьной среде. В исследовании ана-

лизируется научно-правовая основа накопленного опыта организации содержания 

предмета «Основы образования». 

 

A.Y.  Süleymanova 

 

The subject “Fundamentals of Education” in terms  

of modern requirements for teacher training 

 

Summary 

 
Improving the quality of pedagogical instruction is often believed to be the most important 

factor in guaranteeing educational quality. Consistency in the development of educational 

content and technology is one of the requirements for ensuring quality. In 2009-2011, content 

and technology developed as part of the subject “Fundamentals of Education” were used as an 

experimental subject in three Republic higher education institutions. The subject was covered 

over the course of four semesters (3-6) of the bachelor's degree. The section “Philosophy of 

education and the learning process” is included in the first stage of content and technology of 

ongoing pedagogical education of “self-determination”. The examination of topics linked to 

“Society's educational demands and their legal provision” is the second stage of “self-

organization”. In terms of the features of the “Self-organization” stage, the sections “State 

policy in education” and “Economics of education” are equally essential and are created as 

part of the second stage. The part “General education curriculum and fundamentals of 

training” are addressed in the third stage of “scientific and pedagogical development”, where 

all topics linked to teaching and learning are explored on the basis of research. The study of 

the section “Methodology and practice of school and classroom management” in a genuine 

school setting is the basis for the fourth stage of “self-improvement” (passive practice) and 

the fifth stage of “self-realization” (active practice). The study examines the scientific and 

legal foundations of the experience obtained in arranging the content of the “Fundamentals of 

Education” subject. 

                                                   

   Redaksiyaya daxil olub: 09.02.2022 
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Основы формирования двигательных умений и навыков 
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доцент, старший преподаватель кафедры «Спортивные игры» 

Азербайджанской Государственной 

Академии Физической Культуры и Спорта 
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Рецензенты: доц. И.С. Алиев, 

                       доц. А.Г. Вахабзаде 

 

Ключевые слова: двигательные умения, навыки, обучаемые, спорт, движения, ка-

чества 

Açar sözlər: hərəki bacarıqlar, vərdişlər, təhsilalanlar, idman, hərəkətlər, keyfiyyətlər 

Key words: motor skills, skills, trainees, sports, actions, qualities 

 

Основными компонентами, определяющими содержание и своеобразие каждого из 

видов спортивных игр, являются их техника и тактика. В основе формирования умений 

и навыков игры в спортивных играх лежит процесс обучения и совершенствования тех-

нических приемов игры, а также тактических действий и взаимодействий. Обучение – 

организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс совместной 

деятельности обучающего и обучаемого с целью формирования познавательной дея-

тельности, элементов мировоззрения, будущей профессиональной, учебной или спор-

тивной деятельности, овладения знаниями, умениями и навыками. В этом процессе обу-

чающий (педагог, тренер) и обучаемый (учащийся, студент, спортсмен) – субъекты обу-

чения. В процессе четко выделены два вида деятельности: преподавание и учение. Пре-

подавание – деятельность обучающего по отбору знаний, умений, навыков, необходи-

мой информации и управлению процессом их усвоения обучаемым. Учение – деятель-

ность обучаемого по усвоению учебной информации, знаний, умений и навыков. Отли-

чительная черта обучения в спортивных играх состоит в том, что предметом обучения 

здесь служат двигательные действия и качества как средства физического совершенст-

вования человека, воздействия на его психику и волевую сферу. Двигательное действие 

– это целенаправленное проявление человеком двигательной активности, с помощью 

которой решаются двигательные задачи. В спортивных играх предметом обучения яв-

ляются приемы ведения соревновательного противоборства – спортивная техника и так-

тика; в спортивных играх это технические приемы игры и тактические действия. При 

анализе техники движений выделяют кинематическую (пространственную, времен- 

нýю и пространственно-временнýю), динамическую (силовую) и ритмическую или ко-

ординационную структуру движений. 

В процессе обучения и совершенствования решаются образовательные, воспита-

тельные и оздоровительные задачи. Образовательные задачи проявляются в следующих 

особенностях. Первая. Главным в процессе овладения технико-тактическим содержани-

ем служит активная двигательная деятельность, связанная с расходованием потенциаль-

ных сил, что требует учета закономерностей работоспособности человека, которая зави-

сит от различных факторов: наследственных, приобретенных в процессе жизни, и спо-

собов регулирования деятельности в конкретных условиях. Вторая. Формирование сис-
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темы двигательных навыков (в спортивных играх – комплекс взаимосвязанных техни-

ческих приемов и тактических действий). Такая система определяет характер и уровень 

физической подготовленности человека. В спортивных играх это отражает уровень 

спортивного мастерства занимающихся. Третья. Связь с развитием комплекса физии-

ческих качеств: во-первых, формирование двигательных навыков, техники приемов иг-

ры неразрывно связано с развитием физических качеств – в процессе их выполнения 

проявляются, востребуются качества; во-вторых, освоение приема игры происходит ус-

пешнее при направленном развитии специфичных для него качеств; в-третьих, развитие 

специальных качеств будет более эффективным при одновременном развитии других 

качеств. 

 Важное значение имеют и воспитательные задачи. В процессе обучения решается 

комплекс воспитательных задач. Воспитывающее воздействие учебных и тренировоч-

ных занятий полностью зависит от качества обучения, от социально значимых целевых 

установок, без этого занятия положительной педагогической ценности не имеют. Обу-

чающий постоянно должен держать в поле зрения весь комплекс воспитательных задач. 

Специфика обучения в спортивных играх накладывает отпечаток на методику решения 

воспитательных задач через свою специфику: воспитание привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями (физическая активность, здоровый стиль жизни); 

воспитание мужества и умения преодолевать физические трудности (риск, максималь-

ные физические и психические напряжения); воспитание гигиенических навыков и 

умений; воспитание правильных взаимоотношений среди обучаемых в процессе сов-

местного выполнения технико-тактических действий; воспитание самостоятельности в 

игровой и соревновательной деятельности, ответственности за свои действия. 

Решение задач протекает в условиях активного специфического контакта обучаю-

щего с обучаемыми. Оздоровительные задачи. Обучение в физическом воспитании и 

спорте связано с интенсивным воздействием на все функции организма обучаемых. Это 

выдвигает обязательное условие: не нанести ущерба здоровью обучаемых. Это отно-

сится ко всему комплексу средств физического воспитания и спорта, к содержанию и 

методике обучения, организации процесса обучения в спортивных играх. Эффектив-

ность обучения в спортивных играх во многом зависит от соблюдения принципов обу-

чения – основных теоретико-практических положений, отражающих общие научно-пе-

дагогические, физиологические и психологические закономерности деятельности чело-

века применительно к специфике физического воспитания и спорта, к особенностям 

обучения технико-тактическим действиям и развития физических качеств. Это принци-

пы сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, сис-

тематичности, постепенности. Суть каждого принципа выражается кратко в следующих 

положениях. Принцип сознательности и активности предусматривает: 

• Формировать у обучаемых осмысленное отношение и устойчивый интерес; 

• Стимулировать сознательный анализ (самоанализ), самоконтроль (изменения в ор-

ганизме) и рациональное использование сил при выполнении физических упражнений; 

• Воспитывать инициативность, самостоятельность и творческое отношение к зада-

ниям. Сочетание руководящей, направляющей роли обучающего и самонаправленной 

активности обучаемых. 

 • Стимулировать активность на основе заинтересованности посредством подбора 

увлекательного материала 

Активность должна «выходить» за пределы занятий под руководством обучающего, 
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формировать физическую активность как основу здорового стиля жизни. Принцип наг-

лядности. Наглядность – создание в процессе обучения приемам игры и развития физи-

ческих качеств зрительных, слуховых, мышечных ощущений, формирование у обучае-

мых более полного и точного чувственного образа техники, тактики, физических спо-

собностей, условий выполнения технико-тактических действий и их результатов. 

• Принцип доступности и индивидуализации. Главным здесь являются учет особен-

ностей обучаемых и посильность предлагаемых им заданий, а также обеспечение оздо-

ровительного эффекта обучения. 

В этом принципе выделяют правило: от известного к неизвестному или от освоенно-

го к неосвоенному. Чем богаче двигательный опыт обучаемых, тем лучше предпосылки 

для успешного овладения двигательным действием, приемом игры и условие: от прос-

того к сложному, от легкого к трудному (развитие специальных качеств, подводящие уп-

ражнения, целостное выполнение приема игры в постепенно усложняющихся условиях, 

сочетание технических приемов и тактических действий, переключение и т.д.). индии-

видуализация предполагает учитывать индивидуальные особенности обучаемых при 

использовании средств и методов, при построении занятий и осуществлять индиви-

дуальный подход к ним. Как бы ни подбирались обучаемые в группу, даже двух лиц с 

одинаковыми возможностями не найти. При этом создаются благоприятные условия 

для развития индивидуальных способностей. 

• Принцип систематичности. Согласно принципу обучение – это процесс, построен-

ный по определенному плану, постоянно повторяющийся, образующий систему (упоря-

доченную целостность). Здесь выделяют следующие положения: 

• Непрерывность и преемственность процесса обучения, оптимальное чередование 

физической нагрузки и отдыха. 

• Повторяемость и вариативность. Повторяемость необходима для формирования 

технико-тактических действий на уровне двигательных умений и навыков, а вариатив-

ность обеспечивает эффективность приемов игры в различных условиях, в экстремаль-

ных соревновательных ситуациях. 

• Последовательность занятий, средств, методов. Она тесно связана с тре-бованием 

доступности, которая во многом определяет последовательность. 

• Принцип постепенности. Он выражается в следующем: необходимо регулярно об-

новлять задания с общей тенденцией к увеличению нагрузок; усложнять задания и фор-

мы повышения нагрузок. Двигательные умения и навыки – это функциональные обра-

зования в организме человека, которые возникают в процессе и в результате освоения 

двигательных действий при обучении. Поэтому основные положения обучения техни-

ческим приемам, тактическим действиям и развития физических качеств опираются на 

физиологические и психологические закономерности формирования навыков. 

Актуальность статьи. Актуальность заключается в том, что в процессе освоения 

технико-тактических действий необходимо постоянно варьировать условия их выпол-

нения, совершенствование техники сочетать со специальной физической подготовкой, 

способствующей повышению двигательного потенциала, от которого во многом зависит 

уровень спортивного результата. 

Научная новизна статьи. Эффективность обучения в спортивных играх во многом 

зависит от соблюдения принципов обучения – основных теоретико-практических поло-

жений, отражающих общие научно-педагогические, физиологические и психологичес-

кие закономерности деятельности человека применительно к специфике физического 
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воспитания и спорта. 

Практическая значимость и применение статьи. Обеспечение глубокого и сис-

темного осмысления теоретических и практических умений в сфере физической куль-

туры и спорта. 
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Hərəki bacarıq və vərdişlərin formalaşmasının əsasları 

 

Xülasə 

 
Təlim və təkmilləşdirmə prosesində təhsil, tərbiyə və sağlamlaşdırma vəzifələri həll edilir. 

Hərəki bacarıq və qabiliyyətlər insan bədənində prosesdə və təlim zamanı motor hərəkətləri-

nin mənimsənilməsi nəticəsində yaranan funksional formasiyalardır. Buna görə də təlim tex-

nikasının, taktiki hərəkətlərin və fiziki keyfiyyətlərin inkişafının əsas müddəaları bacarıqların 

formalaşmasının fizioloji və psixoloji qanunauyğunluqlarına əsaslanır. 

 

P.N. Guliyev 

 

Fundamentals of the formation of motor skills and abilities 

 

Summary 

 
In the process of training and improvement, educational, upbringing and health-improving 

tasks are solved. Motor skills and abilities are functional formations in the human body that 

arise in the process and as a result of mastering motor actions during training. Therefore, the 

main provisions of teaching techniques, tactical actions and the development of physical 

qualities are based on the physiological and psychological patterns of skills formation. 
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Pedaqoji tolerantlığın qarşısında dayanan məqsədi tələbələrdə qeyri-zorakılığa əsaslanan  

dözümlülük, təmkinlik, səbir, hövsələ, əməkdaşlıq, sülhsevərlik və digər şəxslərin hüquq və 

azadlıqlarına hörmət ruhunda tərbiyə  olunma kimi anlamaq mümkündür.   

Tolerant davranış, rəftar və ünsiyyət problemləri hazırda son dərəcə aktuallığı ilə diqqət 

mərkəzinə gəlir. Pedaqoji tolerantlığın iki cəhəti mövcuddur. 

Birincisi, müəllimin emosional baxımdan davranışı qüsurlu olan və təlimdə yetirməyən 

məktəblilərə münasibətdə dözüm, təmkin, səbir nümayiş etdirməsidir. Bu mənada müəllim 

hazırlığı eyni zamanda pedaqoji təhsil müəssisələrində, universitetlərin pedaqoji təmayüllü fa-

kültələrində təhsil alan tələbələrdə tolerant şüur və düşüncənin, tolerant davranış təcrübəsinin 

formalaşdırılmasını diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Mühazirə və seminar məşğələlərində ix-

tisas üzrə biliklər verməklə, peşə səriştəliliyi yaratmaqla bərabər həm də gələcək müəllimdən 

ötrü vacib keyfiyyət olan pedaqoji tolerantlığın tərbiyə olunmasına fikir verilməlidir. Çünki 

pedaqoji təcrübədə müəllim-şagird münasibətlərinin normal axarda getməməsində əsas səbəb 

bir sıra hallarda müəllimlərdə pedaqoji tolerantlığın lazımi səviyyədə təşəkkül tapmaması ilə 

bağlıdır. İntolerantlıq şəxsiyyətlərarası münasibətlərin səmərəliliyinə çox pis təsir edir. 

Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin tolerant keyfiyyətli müəllim kimi yetişdirilməsi hə-

min şəxslərin gələcəkdə sinifdə özünü rahat hiss etməsinə, şagirdlər tərəfindən sevilməsinə, 

peşə fəaliyyətindən məmnunluq duymasına şərait yaradacaqdır. 

Pedaqoji tolerantlığın ikinci istiqaməti tələbələrdə tolerant davranış təcrübəsinin tərbiyə 

olunmasıdır. Odur ki, ali məktəbdə bu istiqamətdə başlıca diqqət müxtəlif xalqlardan və mil-

lətlərdən olan tələbələrlə tolerant münasibətlərin yüksək səviyyədə təşkilidir. Azsaylı xalqla-

ra, başqa millətlərin nümayəndələrinə qətiyyən fərq qoyulmamalıdır və respublikamıza bu 

fərq qoyulmur. Çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan tolerant ölkədir. Burada tarixən milli, milli 

ayrı-seçkilik bir problem kimi baş qaldırmamışdır. Bütün millətlərin nümayəndələri ölkəmiz-

də qaynayıb-qarışmış, yaxın dost, yoldaş, qohum olmuş, bir-birinə qız vermiş, qız almışdır 

(ailə həyatı qurmaq mənasında).  

Bu da önəmli fakt, önəmli göstəricidir ki, respublikamızda yaşayan digər xalqların nüma-

yəndələri – talışlar, tatlar, udilər, kürdlər, ləzgilər, avarlar, ruslar, yəhidilər Vətən təhlükədə 

olanda azərbaycanlılarla birlikdə ayağa qalxmış, torpaqlarımızı qorumuşlar. Qarabağ mühari-
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bələrini nümunə gətirmək mümkündür. İstər birinci, istərsə də ikinci Qarabağ müharibəsində 

(Vətən müharibəsində) başqa xalqların nümayəndələri də erməni faşist işğalçılarına qarşı vu-

ruşmuş, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında canlarından belə keçmişlər. 1969-cu ildə 

Bakının Əmircan qəsəbəsində dünyaya gəlmiş yəhudi əsilli Albert Aqoronovu nümunə gətir-

mək mümkündür. O, Suraxanı rayonundakı 154 nömrəli məktəbdə, musiqi məktəbində, peşə 

məktəbində təhsil almışdı. Hərbi xidmətdə olarkən tank komandiri hərbi peşəsinə yiyələnmiş-

di. Suraxanıda maşınqayırma zavodunda işləyirdi.  

Birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü şəkildə cəbhəyə yollanıb, döyüş tankında 

çoxlu şücaətlər edib. 1992-ci il mayın 8-də Şuşadakı döyüşlərdə snayper gülləsi ilə vurulub, 

qəhrəmancasına həlak olub. 

Aqoronovun igidliyi ölkəmizdə yüksək qiymətləndirilib. Bakının Nərimanov rayonunda 

heykəli ucaldılıb, Milli Qəhrəman fəxri adına layiq görülüb, onun haqqında “Dostuma mək-

tub”, “Yaşadığım torpaq” sənədli filmləri çəkilib. 

Hazırda dünyada mədəni müxtəliflik və millətlərarası münasibətlərə, hər şeydən əvvəl 

çoxdilli ünsiyyət məsələlərinə xüsusi fikir verilir. Odur ki, UNESKO 27 mayı Yer üzünün 

mədəni müxtəlifliyini qeyd edən gün kimi qəbul edib. 

Bəzən ali təhsil müəssisələrində tələbələrdə tolerantlığın, o cümlədən pedaqoji tolerantlı-

ğın tərbiyə olunmasına az diqqət yetirilir. Çox vaxt yalnız meydana gəlmiş vəziyyətin təhlili 

öncül yer tutur. 

Müxtəlif növ ziddiyyətlər və gərginliklərə rast gəldikdə tolerant davranış etibarlı taktika 

sayılır. İxtilaflı hallarla məşğul olmağın etibarlı yolu həmin halların profilaktikasıdır.    

Bir sıra hallarda belə görünür ki, tolerantlıq, hər şeydən əvvəl bir növ uyğunluq, rəqibi an-

lamaq istəyi və s.-dən ibarətdir. 

Tolerant davranışın tərbiyə olunmasının qarşısında bir sıra vəzifələr dayanır. Birinci vəzifə 

tələbələrin tolerant davranışının formalaşdırılması və eyni zamanda özünütərbiyəsi ilə əlaqə-

dardır. 

İkinci vəzifə tələbə gənclərin tolerant davranış təcrübəsinin formalaşdırılmasından ibarət-

dir. Haqqında danışılan məsələlərin hər ikisinin səmərəli şəkildə həllində müvəffəqiyyət 

müəllimlə tələbə arasında  ünsiyyətdə, başqa sözlə, pedaqoji prosesin özündə aydın göstərir. 

Deməli, pedaqoji prosesin son dərəcə mühüm emosional çalarına ehtiyac yaranır. Bu isə, 

bir tərəfdən,  tələbələrin təlim fəaliyyətinin xarakterinə təsir edir, digər tərəfdən, tələbə oğlan 

və qızların  praktik fəaliyyəti müəllimin peşəkar məmnunluğuna səbəb olur. 

Müəllimlə tələbənin qarşılıqlı münasibətindən söz açılarkən, hər şeydən əvvəl onun müza-

kirəni təşkil edə bilmə bacarığına fikir verilməlidir. Bu bacarığın çox vacib olduğuna heç kim 

şübhə etmir. 

Müəllimin pedaqoji tolerantlığının səmərəliliyi onun özündən kiçiklərlə hörmətli davran-

masından çox asılıdır. Bir sıra hallarda bəzi müəllimlərin təcrübəsi artdıqda onlara özünəinam 

və bəzən avtoritarizm elementi baş qaldırır. Bu, arzuolunmaz haldır. 

Tələbələrdə tolerant davranışın formalaşdırılmasından söz açılarkən cəmiyyətdəki ziddiy-

yətləri profilaktikasına yönəlmiş tədbirlər üzərində dayanmaq, “bir-birinə bələd olmaq” lazım 

gəlir.  

Müəllimlərin apardıqları məqsədyönlü, sistemli, fasiləsiz təlim-təhsil-tərbiyəvi iş nəticə-

sində tələbə anlayır ki, tolerant davranış həmişə, hər zaman lazımdır, xüsusən də müəllimlik 

peşəsini seçmiş hər bir şəxs üçün - pedaqoji tolerantlıq. Tələbə öz həmkarlarının hər hansı biri 

ilə əlaqə yaratmağa qadir.  

Mövcud ədəbiyyatda pedaqoji tolerantlığının mahiyyəti müxtəlif şəkildə aydınlaşdırılır. 
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Diqqət yetirək:   

— təhsil prosesinin iştirakçılarına münasibətdə tolerantlıq (L.A. Zanina, N.P. Menşikova, 

N.A. Moreva və s.); 

— şəxsiyyətlərarası münasibətlərin dialoji üslubu (G.V. Bezyuleva, V.S. Çernyavskaya, 

G.M. Şelamova və s.); 

— başqa şəxslərlə tolerant qarşılıqlı əlaqə formalarının təzahürünə münasibətin mövcud-

luğu (E.Y. Kleptsova, O.B. Nurliqyanova və s.); 

— psixi sabitlik (L.A. Zanina, N.P. Menshikova və s.); 

— təhsilalanın fərdi sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini anlamaq və qəbul etməklə pedaqoji 

prosesinin iştirakçıları ilə əməkdaşlıq istəyi və bacarığı  (G.V. Bezyuleva, M.A.). 

Pedaqoji tolerantlıq tələbəyə (şagirdə) isti münasibəti, onu qəbul etməyi, anlamağı, ona 

rəğbət bəsləməyi nəzərdə tutur. Pedaqoji  tolerantlıq  tələbələr və həmkarları ilə açıq və məxfi 

ünsiyyətdə öz ifadəsini tapır. Pedaqoji tolerantlıq – kimi isə xoşlamadığını və ya kimi isə xoş-

ladığını (hövsələ, təmkin, dözüm və səbirdə, qəbul və rəğbətdə, hörmət və etibarda, mehriban-

lıqda və düşmənçilikdə, diqqətlilikdə, mərifət, nəzakət və nəzakətsizlikdə və s.) nümayiş et-

dirmək qabiliyyətidir. Həm də anlamalıyıq ki, müəllimin peşəkar keyfiyyəti olmaq etibarı ilə 

tolerantlıq təzahürü situasiya xarakterli bir şey deyil, iş mühitidir.  

Pedaqoji tolerantlıq iki aspektidir. Fikir verək:    

1) müəllimin tələbələrə (şagirdlərə) tolerantlığı; 

2) tələbələrdə tolerant davranış qabiliyyətlərinin formalaşdırılması. 

Haqqında danışılan problemlərin həllində müvəffəqiyyət müəllimlə tələbənin ünsiyyətində 

özünü aydın göstərir.  

Mövcud ədəbiyyatdan görünür ki, pedaqoji tolerantlığının bəzi növləri vardır: 

— sosial tolerantlıq. Tolerantlığın bu növü müəllimə təhsil prosesinin iştirakçıları ilə mü-

nasib əlaqə qurmağa şərait yadadır; 

— psixoloji tolerantlıq. Bu növdə dözümlülüyün formalaşması müəllimin çoxsaylı peşə st-

resslərinə müqavimət göstərə bilməsinə imkan verir. 

Sosial tolerantlığın struktur komponentləri dinamik və operativ olmaqla  iki növə bölünür. 

Dinamik tolerantlıq tərəfi müəllimin motivasiya sahəsinin məzmunu (tələbələri necə varsa, 

eləcə qəbul etməsi), onun dəyərlərinin, maraq və meyllərinin, həmçinin sosial münasibətləri-

nin sistemi ilə diqqət mərkəzinə gəlir. Sosial tolerantlığın operativ əsasında da konkret bilik, 

bacarıq və bacarıqlar (insanların psixoloji xüsusiyyətlərinə dair biliklər, ayrı-ayrı şəxslərlə ün-

siyyətə girmə, ünsiyyət prosesinə nəzarəti həyata keçirmə səriştəliliyi və s.) dayanır. 

Əslində pedaqoji tolerantlıq təhsil prosesinin hər bir subyekti ilə tolerant münasibətdə qa-

biliyyətlərə sahib olmaq kimi anlaşılmalıdır. 

Tolerantlığın səviyyələri bunlardır:   

— aşağı  səviyyə - fərd alternativin mümkünlüyünü anlayır, fəqət onun qüsurlu olduğunu 

da bilir; öz fikirlərində inamlıdır, həm də özünütənqidi qəbul etmir; 

— orta səviyyə - fərd başqalarını və onlarla bağlı haqqında mühakimələrinin əsaslılığını 

qiymətləndirməkdə maraqlıdır, dialoqa hazırdır;   

— yüksək səviyyə - fərd ayrı-ayrı mülahizələrə və rəylərə hazırdır, lazımi biliklərə, tənqidi 

təhlil səriştəliliyinə yiyələnib, etika qaydalarını yerinə yetirir. Bütün bunlarla bərabər anlayır 

ki, müəyyən səhvlərə də yol verə bilər. Odur ki, ondan ehtiyatlı və diqqətli olmaq tələb edilir. 

Deyilənləri yekunlaşdırmalı olsaq, deməliyik ki, gələcək müəllimlər hələ ali təhsil müəssi-

sələrində, kolleclərdə təhsil aldıqları illərdən pedaqoji tolerantlıq kimi mühüm keyfiyyətə yi-

yələnməlidirlər. 
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Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji tolerantlıq problemi hazırda öz aktuallığı ilə seçilir. Mə-

qalədə problemin pedaqoji-psixoloji məsələlərinə münasibət bildirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Gələcək  müəllimin tolerantlığı pedaqoji-psixoloji problem kimi 

diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc tədqiqatçılarda maraq doğuracaqdır. 
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тами, быть довольными своей профессиональной деятельностью. В результате целена-

правленной, планомерной, непрерывной воспитательной работы педагогов учащийся 

понимает, что всегда необходимо толерантное поведение, особенно для всех, кто изб-

рал профессию учителя, - педагогическая толерантность. 
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Summary 
  

The problems of tolerant behavior, relationships and communication are extremely 

relevant today. Training students in universities as tolerant high-quality teachers will allow 

them to feel comfortable in the classroom in the future, be loved by students, and be satisfied 

with their professional activities. As a result of purposeful, systematic, continuous educational 

work of teachers, the student understands that tolerant behavior is always necessary, 

especially for everyone who has chosen the teaching profession - pedagogical tolerance. 
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Mənəvi və əxlaqi inkişaf probleminin, o cümlədən gəncliyin xarakteri, fərdin mənəvi yö-

nümlərinin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində büruzə verir: ailə, təhsil mühiti, təlim prosesi, 

müxtəlif qeyri-rəsmi birliklər, əmək kollektivləri və s. XXI əsrdə mənəviyyatın öyrənilməsinə 

müxtəlif elmi fənlərin nümayəndələri tərəfindən diqqət artırılır, lakin fəlsəfi, teoloji, psixoloji 

və pedaqoji tədqiqatlarda mənəviyyatı müəyyənləşdirmək üçün hələ də vahid yanaşma yox-

dur. Hazırda tədqiqatçıların gəncliyin mənəviyyatına və onun müsbət inkişafına diqqəti art-

mışdır. Gənclik hələ də öz dəyər sistemini inkişaf etdirən cəmiyyətin bir hissəsi və bu sistem 

əsasən ətrafda baş verənlərdən asılıdır. Öz növbəsində, bir neçə ildən sonra dünyada və ayrı-

ayrı ölkələrdə nə baş verəcəyi indiki gəncliyin həyat dəyərlərindən asılı olacaqdır. 18-20 yaş-

larında bir insan, bir qayda olaraq, bütün qərarlarını və hərəkətlərini təsir edən əsas dəyərlər 

sistemini formalaşdırır. Gələcəkdə, illər keçdikcə praktiki olaraq dəyişməz qalır və yetkin in-

sanın şüurunda əhəmiyyətli dəyər inqilabı yalnız ağır stress və ya həyat böhranının təsiri al-

tında mümkündür (1). 

Gənclərin mənəviyyatının formalaşmasına mədəni ənənələr və mədəni mühit də böyük tə-

sir göstərir. Mənəvi meyarların rolu çox vacibdir, çünki bu meyarları inkişaf etdirərək gənc 

sosial və yaradıcı mövqelərini təyin edir. Mükəmməllik meyarları olmadan mütəxəssislər öz 

fəaliyyətlərinin keyfiyyəti haqqında anlayış formalaşdırmayacaqları kimi, əxlaq olmadan da 

gənclər bütövlükdə mənəviyyat inkişaf etdirməyəcəklər. Təlim prosesində gənclərin mənəviy-

yatının məqsədyönlü şəkildə formalaşmasını təmin edən sosial institutlar sistemi yaratmaq la-

zımdır. Təhsil sistemində gənclik mənəviyyatının formalaşmasının əsas prinsipləri arasında 

aşağıdakıları ayırd etmək olar: 

— gəncin həyat mənalı yönümlərinin, mədəni dəyərlərin inkişafı və istehsalına olan ehti-

yaclarının, humanist əxlaq normalarına, vətəndaş zehniyyətinin zəkasının formalaşmasında 

özünü göstərən dünyagörüşü; 

— vətənpərvərlik, o cümlədən gənc nəslin canlılığının əsas şərtlərindən biri olaraq gənclər 

arasında milli şüurun formalaşması və ölkənin bütövlüyünün, nəsillər arasında əlaqənin təmin 

edilməsi, milli mədəniyyətin bütün təzahürlərində inkişafı və artırılması, öz ölkəsinin rifahı və 

sivilizasiyanın qorunması üçün sosial məsuliyyət; 

— tolerantlıq, maraqlarını nəzərə alaraq digər insanların fikirlərinə hörmət, digər mədə-

niyyətlərə tolerantlıq, həyat tərzi, gündəlik təcrübə çərçivəsinə sığmayan, lakin qanunların 

tənzimləmə tələblərindən kənara çıxmayan davranış; 
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— fərdiləşmə, bu da demokratik islahatlar şəraitində insanın fərdi xüsusiyyətlərini ortaya 

qoymaq, öz maraq və qabiliyyətlərinə diqqət yetirmək azadlığını tam şəkildə alması deməkdir 

(3). 

Təlim cəmiyyətinin mənəvi və əxlaqi möhkəmlənməsində, xarici və daxili çətinliklər qar-

şısında bir araya gəlməsində, sosial həmrəyliyin gücləndirilməsində, insanın həmvətənlərinə, 

cəmiyyətdə həyatına inamının artmasında əsas rola malikdir. Yeni təhsilin predmeti cəmiy-

yətin sosial-mədəni modernləşməsini təmin edən ən vacib amilə çevrilməlidir. Məhz təlim 

prosesində fərdin təkcə intellektual deyil, həm də vətəndaş, mənəvi və mədəni həyatı cəmlən-

məlidir. Bütün vətəndaşların keçdiyi yeganə sosial institut olaraq təhsil müəssisəsinə münasi-

bət cəmiyyətin və dövlətin dəyərinin və mənəvi vəziyyətinin göstəricisidir. Misal üçün, mək-

təb yaşında uşaq emosional dəyərə, mənəvi və əxlaqi inkişafa, vətəndaş tərbiyəsinə ən çox 

həssasdır. Eyni zamanda, həyatın bu dövründə inkişaf və tərbiyənin çatışmazlıqlarını sonrakı 

illərdə düzəltmək çətindir. Uşaqlıqda təcrübəli və öyrənilənlər böyük psixoloji sabitlik ilə xa-

rakterizə olunur. Eyni zamanda uşaqlıqdan yeniyetməliyə, sonra da bir -birinin ardınca gedən 

gəncliyə keçidlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Təlim prosesində milli mənəvi dəyərlərdən istifadə yollarından biri də konsepsiyadır. 

Konsepsiya təlim üçün dövlət təhsil standartının hazırlanması və tətbiqi üçün metodoloji əsas-

dır. Konsepsiya təhsil müəssisələrinin digər sosiallaşma subyektləri - ailə, ictimai təşkilatlar, 

dini birliklər, əlavə təhsil, mədəniyyət və idman müəssisələri, media ilə qarşılıqlı əlaqəsinin 

dəyər, normativ əsasını təşkil edir. Bu qarşılıqlı əlaqənin məqsədi təhsil alanların mənəvi və 

əxlaqi inkişafı və tərbiyəsi üçün şəraiti birlikdə təmin etməkdir. Konsepsiya aşağıdakıları 

müəyyən edə bilər: 

 müasir milli təhsil idealının mahiyyəti; 

 uşaqların və gənclərin mənəvi və əxlaqi inkişafının, təhsilinin məqsəd və vəzifələri; 

 çoxmillətli xalqın mənəvi birləşməsinin mümkün olduğu əsas milli dəyərlər sistemi; 

 təhsil alanların mənəvi və əxlaqi inkişafı və tərbiyəsinin əsas sosial və pedaqoji şərtləri 

və prinsipləri (4). 

Təhsil müəssisələri vətəndaş və vətənpərvər yetişdirməli, gənclərin qabiliyyət və istedad-

larını ortaya qoymalı, onları yüksək texnologiyalı rəqabət dünyasında həyata hazırlamalıdır. 

Eyni zamanda, təhsil müəssisələri milli ənənələrə söykənərək ailələri, digər sosiallaşma sub-

yektləri ilə daim qarşılıqlı əlaqədə olmalı və əməkdaşlıq etməlidir. Konsepsiya, müasir təhsil 

sisteminin sosial sifarişini milli vəzifələrə uyğunluğu müəyyən edərək ümumi pedaqoji tələb-

lər sistemi olaraq formalaşdırıla bilər. Təlim üçün sosial sifariş aşağıdakı fundamental sosial 

və pedaqoji anlayışlar sistemində və aralarındakı əlaqələrdə qurulur: 

— millət-ortaq siyasi, tarixi-mədəni və mənəvi-dəyər xüsusiyyətləri və ümumi özünüdərk 

əsasında mövcud olan dövlət-ərazi və siyasi-hüquqi birlikdir; 

— milli özünüdərk (kimlik) - bütün vətəndaşlar tərəfindən paylaşılan öz ölkəsi, xalqı, dü-

şüncəsi, öz ölkəsinə və xalqına mənsubluq hissidir. Milli kimliyin əsasını əsas milli dəyərlər 

və ortaq tarixi tale təşkil edir; 

— vətənpərvərlik - ölkəsinə sədaqət və xalqı ilə həmrəylik hissi formalaşmış mövqedir. 

Vətənpərvərlik öz Vətəninə, yəni qürur duyğusuna sahibdir; 

— vətəndaş cəmiyyəti - yerli icmalardan milli (dövlət) səviyyəsinə qədər bütün səviyyə-

lərdə özünütəşkil oluna bilən, həm öz ehtiyaclarını, həm də maraqlarını həm azad, həm də de-

mokratik yolla seçilmiş hökumət və özünüidarəetmə orqanları vasitəsi ilə və vətəndaş cəmiy-

yəti institutları vasitəsi ilə ifadə edən cəmiyyətdir; 

— mədəniyyətlərin və xalqların müxtəlifliyi - ölkədə və bütövlükdə dünyada mövcud olan 
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mədəni müxtəliflikdir. Ölkə üçün bu bütün mədəni axınların (və ya təbəqələrin) varlığı, dialo-

qu və qarşılıqlı zənginləşməsidir. Mədəni müxtəliflik və mədəni seçim azadlığı inkişaf, sabit-

lik və vətəndaş harmoniyası üçün ön şərtdir; 

— millətlərarası sülh və harmoniya - müxtəliflikdə birlik, mədəniyyətlərin, ənənələrin ta-

nınması və dəstəklənməsi, çoxmillətli xalqın bütün nümayəndələrinin, milli mənsubiyyətin-

dən asılı olmayaraq vətəndaşların bərabər hüquqlarının təmin edilməsi, habelə inteqrasiya si-

yasəti, etnik və ya dini zəmində gərginlik və münaqişələrin həllidir. Etniklərarası dünya tole-

rantlıq siyasətini, yəni ölkə vətəndaşları ilə orada yaşayan digər ölkələrin vətəndaşları arasın-

da mədəni və digər fərqliliklərin tanınması və hörmət edilməsidir; 

— sosiallaşma - təhsil və həyat prosesində bir şəxsin sosial mühitə girməklə, sosial əlaqə-

lər qurmaqla, müxtəlif sosial qrupların və bütövlükdə cəmiyyətin dəyərlərini qəbul etməklə, 

sosial münasibətlər sistemini aktiv şəkildə təkrarlamaqla sosial təcrübəni mənimsəməsidir; 

— inkişaf, yeni daha mükəmməl keyfiyyət vəziyyətinə, sadədən mürəkkəbə, aşağıdan yu-

xarıya, müəyyən dərəcədə mənəvi, zehni yetkinliyə, şüura, mədəniyyətə və s. keçidin prosesi 

və nəticəsidir; 

— tərbiyə - fərdin şəxsiyyət, vətəndaş olaraq inkişaf etdirilməsi, cəmiyyətin dəyərlərini, 

əxlaqi münasibətlərini və əxlaq normalarını mənimsəmək, qəbul etmək üçün pedaqoji olaraq 

təşkil edilmiş məqsədyönlü prosesdir; 

— milli təhsil idealı, tərbiyəsi, təhsili və inkişafı milli həyatın əsas subyektlərinin: dövlə-

tin, ailənin, məktəblərin səyləri ilə yönəldilən insanın əxlaqi ideyası olan təhsilin ən yüksək 

məqsədidir; 

— əsas milli dəyərlər - çoxmillətli xalqın mədəni, ailə, sosial-tarixi, dini ənənələrində 

mövcud olan, nəsildən-nəslə ötürülən və ölkənin uğurlu inkişafını təmin edən əsas mənəvi də-

yərlər, prioritet mənəvi münasibətlərdir; 

— fərdin mənəvi və əxlaqi inkişafı - sosiallaşma prosesində həyata keçirilən fərdin dəyər, 

semantik sahəsinin ardıcıl genişlənməsi və möhkəmlənməsi, insanın ənənəvi əxlaq normaları 

əsasında qiymətləndirmə və şüurlu şəkildə qurma qabiliyyətinin formalaşması və mənəvi ide-

allar özünə, digər insanlara, cəmiyyətə, dövlətə, Vətənə, bütövlükdə dünyaya münasibətdir 

(2). 

Beləliklə, gənclərin milli mənəvi və əxlaqi inkişafı problemi ümumi xarakter daşıyır. 

Gənclərin əxlaqi yönümləri, həyatın mənasının nə olduğu, nəyin yaxşı və pis olduğu barədə 

tamamilə fərqli, bəzən hətta bir-birini istisna edən fikirlərin mövcud olduğu kompleks ziddiy-

yətli sistemdir. Mənəviyyat, münaqişə vəziyyətində gənclərin davranış strategiyasının seçimi-

nə də təsir edir. Münaqişəli vəziyyət şəxs üçün sosial qarşılıqlı əlaqənin çətin vəziyyəti olaraq 

təyin olunur. Gənclər arasında qarşıdurmaların xarakterik səbəblərindən biri də onların mə-

nəvi və əxlaqi inkişaf səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Buna görə də, mənəvi və əxlaqi inkişaf sə-

viyyəsi nə qədər yüksək olarsa, bir o qədər konstruktiv münaqişə vəziyyətləri həll olunur. Mə-

nəviyyat, qarşılıqlı təsir nəticəsində meydana çıxan çətinliklərin konstruktiv həllinə töhfə ve-

rən intellektual vasitələr, şərtlər və amillərin məcmusu kimi başa düşülən qarşıdurmada yara-

dıcı prosesin idrak komponentlərinə aid edilə bilər. Münaqişə vəziyyətinin idrak modellərini 

qurma qabiliyyəti və onun yaradıcı həll üsulları onlardan asılıdır. Koqnitiv komponent gənclə-

rin müəyyən səviyyəli ümumi elmi, peşə və sosial səriştəsinin formalaşmasına diqqəti təyin 

edir. Peşə fəaliyyətinin əsası olaraq onların elmi, texniki və sosial biliklər, bacarıq və qabiliy-

yətlər sisteminə yiyələnməsidir. Koqnitiv komponentin həyata keçirilməsinin effektivliyi elmi 

biliklərin müəyyən konkret şəraitdə şüurlu tətbiqində ifadə olunur. Koqnitiv komponent gənc-

lərin mənəviyyat və əxlaq problemləri ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsini də əks etdirir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 121 

Məqalənin aktuallığı. Vətəndaşın şəxsiyyətinin mənəvi və əxlaqi tərbiyəsi, iyerarxik və 

mürəkkəb quruluşa malik olan əsas milli dəyərlərin gənclər tərəfindən mənimsənilməsi və qə-

bul edilməsinin pedaqoji cəhətdən təşkil edilmiş prosesidir. Məqalənin də aktuallığı məhz 

onun bu kimi vacib bir problemə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Digər sosiallaşma fənləri ilə birlikdə təhsil müəssisələri tərəfin-

dən hazırlanan və həyata keçirilən gənclərin mənəvi və əxlaqi inkişafı və təhsili proqramları, 

onların ailəsi, mədəni və regional birliyi, çoxmillətli xalqı ilə tam və ardıcıl şəkildə eyniləşdi-

rilməsini təmin etməlidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Возможности и способы использования национальных 

нравственных ценностей в тренировочном процессе 

 

Резюме 

 
Нравственно-этическое воспитание личности гражданина – это педагогически орга-

низованный процесс усвоения и принятия молодежью базовых национальных ценнос-

тей, имеющих иерархическую и сложную структуру. Программы духовно-нравствен-

ного развития и воспитания молодежи, разрабатываемые и реализуемые образователь-

ными учреждениями вместе с другими предметами социализации, должны обеспечи-

вать их полную и последовательную идентификацию со своими семьями, культурным и 

региональным единством, многонациональным народом. 
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Opportunities and ways to use national moral  

values in the training process 

 

Summary 

 
Moral and ethical education of the citizen's personality is a pedagogically organized 

process of mastering and acceptance by the youth of the basic national values, which have a 

hierarchical and complex structure. The programs of spiritual and moral development and 

education of young people, developed and implemented by educational institutions together 

with other socialization subjects, should ensure their full and consistent identification with 

their families, cultural and regional unity, and multinational people. 
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Həyatı bölüşmək, istək və arzuları birgə paylaşmaq, sevinc və xoşbəxtlik kimi gözəl duy-

ğuları birgə yaşayıb, kədərli günlərin öhdəsindən bərabər gəlmək üçün uca Yaradan insanları 

kişi və qadın olmaqla cüt yaratdı. Ailə, isti ocaq, övlad sevgisi də insanlara verilən ən gözəl 

nemətdir, hədiyyədir. Ən gərgin vaxtında insan rahat bir nəfəsi ancaq evində alır, övladının 

üstünə yüyürməsiylə, bir gülüşüylə gərginliyindən azad olur, rahatlığını evində tapır. 

Ən doğma olan qardaş-bacı evində də dinclik tapmır, mümkün qədər öz evinə qayıtmağa 

çalışır, həm qonağı olduğu evi narahat etməmək üçün, həm özü rahat olmaq üçün. İsti ocağı-

na, yuvasına bu qədər bağlılıq Azərbaycan xalqının genetikasında var, sanki mənəvi kimli-

yidir. Dahi Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi-Nasir” əsərində yazır: “İnsanlar tək ya-

şaya, inkişaf edə, kamala çata bilməzlər. Onların bir-birinə ailə şəklində yaşama ehtiyacları 

var. Qadınla kişinin bir çox istedadı ailə qurduqdan sonra lazımi həddə çatır. Çünki insanın 

bir çox ehtiyacı ailədə təmin olunur. Qurulan ailə ocağı qarşılıqlı səmimiyyətə, inama, sevgi-

yə, bir də milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərə tapınıb yanarsa, heç vaxt sönməz” (8). Tusiyə görə, 

ailə sağlam olarsa, varlılığı da, kasıblığı da sınaq kimi qəbul edər və yaşadıqları çətinliklərdən 

sarsılmaz.   

Kiçik dövlət hesab olunan ailə insanlar arasında ilkin ictimai formadır, millətin gələcək 

fərdləri orada böyüyür, ilk sosiallaşma və davranış qaydaları da ailədən başlayır, yəni böyük 

toplum olan cəmiyyətin hüceyrəsi kiçik toplumda yetişməyə başlayır, dolayısı ilə güclü mil-

lətin təməli qoyulmuş olur. Hər ailənin də içində özünəməxsus qanunları var. Əbəs yerə deyil-

məmişdir ki, normal cəmiyyəti normal ailələrdə tərbiyə olunan uşaqlar formalaşdırır (3). Düz-

gün tərbiyə mühitinin olduğu ailənin uşaqları həyatımıza işıq tutan davranış qaydalarını daha 

tez öyrənir və ətrafa nümunə olurlar. 

Tarixdə ən dərin izlər buraxmış böyük millətlərin ən üstün keyfiyyəti sağlam bir ailə mü-

hitinə sahib olması ilə hesablanıb. Azərbaycan xalqı da var olduğu gündən ailəyə böyük dəyər 

verərək, onu müqəddəs bilib. Çünki milləti ayaqüstə saxlayan və dövləti güclü edən əsas mə-

nəvi dayaqlardan biri də fərdlərin və cəmiyyətin əxlaqıdır. Dinimizdə, müqəddəs kitabımızda 

da ailə dəyərlərinə böyük önəm verilir. 

Müasir dünyanın qloballaşma və inteqrasiyaya sürətlə daxil olduğu bir vaxtda dəyərlərin 

dəyişməsi, modernləşməsi məsələsi ortaya çıxarkən, qərb mədəniyyətinin cəmiyyətimizə ayaq 

açması gənc nəsildə fərqli düşüncə və həyat tərzi formalaşdırır. Bir neçə il əvvəl Azərbayca-
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nın ailə modelini öyrənən avropalı mütəxəssislər bu məsələdə onlardan daha çox irəli getdiyi-

mizi bildirib bu modeli elm kimi öyrənməyi belə düşünürdülər. Fransalı psixoloq Lüsianın 

dediyi “Avropadan gələn rüzgarlara ailə qapınızı açmayın, bərkimiş ailə institutunuzla dünya-

ya nümunə olmağa davam edin” (10) ifadəsini də xatırlayırıq. Bununla yanaşı, avropalı mütə-

xəssislər Azərbaycan ailələrində ana sevgisi və şəfqətinin hünərindən ağızdolusu danışır, azər-

baycanlı qadınını ailədəki bu qədər üstün nüfuzuna görə təbrik etmişdilər. 

Tarixən ailə xalqımızın yüksək mənəvi dəyərlərinin qoruyucusu, genofondumuzun daşıyı-

cısı kimi milli inkişafımızda mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Diqqətə layiq bir məqamdır ki, 

bir sıra toplumlardan fərqli olaraq, Azərbaycan cəmiyyətində ailə institutu özünün sosial tə-

yinatını və milli-mənəvi missiyasını daha tam və dolğun şəkildə qoruyub saxlamaqdadır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında sosial sahədə dövlət siyasətinin prioritet istiqamət-

lərindən birini məhz ailə siyasəti təşkil edir. Bu gerçəkliyi daim nəzərə alan Heydər Əliyev öl-

kəmizdə ailə siyasətinin formalaşdırılması məsələlərinə böyük önəm vermiş, həmin sahədə 

mövcud olan problemlərin həlli istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət göstərmiş-

dir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə ümummilli li-

der ailə siyasəti ilə bağlı məsələlərin normativ-hüquqi tənzimini və əməli həllini prioritet və-

zifələrdən biri kimi qarşıya qoymuşdur. 

Müstəqil Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət ailə siyasəti milli-mənəvi dəyərlərdən qay-

naqlanır və eyni zamanda onun təcəssümüdür. Bu da ölkədə ailəyə verilən qiymətin bariz ifa-

dəsidir. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş 

iclasda ölkə başçısı bu məqamları xüsusilə vurğulamışdır: “Biz ümumbəşəri dəyərləri bölüşü-

rük, ancaq bizim üçün əsas dəyərlər Azərbaycanın milli dəyərləridir. Bu baxımdan, əgər tarixə 

də nəzər salsaq görərik ki, xalqımızın yaşaması üçün, öz mənliyini, qürurunu qoruması üçün 

ailə dəyərləri, milli dəyərlər əvəzolunmaz rol oynamışdır. Ölkəmizin inkişafı, müstəqilliyi-

mizin daha da möhkəmləndirilməsi üçün və milli dəyərlərin tam şəkildə bərqərar edilməsi 

üçün ailə dəyərləri daim yüksəklərdə olmalıdır” (2). 

Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə uğurla həyata keçirilən so-

sial-iqtisadi siyasət ailələrin rifahının yaxşılaşdırılmasına, sosial müdafiəsinin gücləndirilmə-

sinə, uşaq və yeniyetmələrin həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən güclü nəsil kimi formalaşdı-

rılmasına, ümumən milli genofondumuzun möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ailənin hərtərəfli 

inkişafı üçün şəraitin yaradılmasına, onların müxtəlif problemlərinin həllinə xüsusi diqqət ye-

tirilir. 

Respublikada ailə problemlərinin həllinə xüsusi qayğının göstəricisi kimi 2006-cı ildə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 

Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Komitənin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri də 

ailə institutunun hərtərəfli inkişafı və möhkəmləndirilməsi, ailə dəyərlərinin qorunması, onun 

problemlərinin minimuma endirilməsi, ümumən ailənin cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi və 

rifahının artırılmasıdır. 

Hər bir ailənin möhkəm əsaslar üzərində qurulmasında, onun üzvlərinin sağlam mənəvi 

keyfiyyətlərə malik olmasında ailə başçıları mühüm rol oynadığı kimi, hər bir xalqın da mad-

di-mənəvi və etnik dəyərlərinin qorunaraq sonrakı nəsillərə çatdırılmasında cəmiyyətin bütün 

üzvləri ilə yanaşı, dövlət başçıları da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan Azərbaycan müs-

təqilliyini bərpa etdikdən sonra xalqımızın yüksək mənəvi dəyərlərini qoruyaraq bütövlükdə 

sağlam cəmiyyətin formalaşmasına təsir göstərmək, onun tarixi yaddaşını, milli-mənəvi və et-

nik dəyərlərini gələcək nəsillərə ötürmək missiyasını davam etdirir. 

Mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliği vətənpərvərlik hisslərinin möhkəmlənməsi ilə bir-
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başa əlaqəlidir. Belə ki, bəşər övladı tarix boyunca yaşadığı coğrafi ərazini qorumağı, orada 

kök salmağı və oradan hərtərəfli faydalanmağı özünə vəzifə bilmişdir. Öz mövcudluğunu tə-

min edə bilmək, fəaliyyət göstərmək üçün müəyyən əraziyə bağlı qalmaqla yanaşı, həm də və-

tən adını verdiyi həmin yeri qorumaq onun üçün qaçılmaz olmuşdur. Yaşadığı torpaqları və-

tənləşdirən bəşər övladı müəyyən dəyərlərə yiyələnmiş və zaman keçdikcə bu dəyərlərlə yoğ-

rulub millətə çevrilmişdir. Milli-mənəvi və etnik dəyərlər adını verdiyimiz həmin dəyərlər 

millətin özünəməxsusluğunu, başqa sözlə desək, onun milli kimliyini ortaya qoyur. Məhz və-

tənpərvərlik hissi sayəsində fərd bu dəyərlərə sahib çıxır, həm onları, həm də aid olduğu və-

təni, təmsil etdiyi milləti qorumaq üçün canından belə keçməyə hazır olur (4). 

Canından keçməyə hazır olan igidləri, eləcə də, vətənin, torpağın bütövlüyü uğrunda canı-

nı fəda edənləri xalqımız tarix boyu yetişdirmişdir. Qarabağ müharibələrində əsgər və zabit-

lərin qəhrəmancasına düşmənə qarşı döyüş əzmi bir daha sübut edir. Döyüşə gedən hər bir əs-

gər və zabit üçün Vətən torpağının işğaldan azad edilməsi şərəfli iş və qeyrət məsələsi idi. 

İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Qarabağ mü-

haribələri zamanı “torpaq”, “vətən”, “bayraq”, “igidlik”, “vətənpərvərlik”, “dostluq”, “milli 

həmrəylik” və s. kimi dəyərlərin xalqın dünyagörüşü və etnik-mənəvi dəyərlər sistemində xü-

susi yer tutduğunun bir daha şahidi olduq. Milli-mənəvi dəyərlərimiz sistemində mühüm yer 

tutan bu dəyərlər xalqın tarixən formalaşmış dünyagörüşünü, xarakterik xüsusiyyətlərini, döv-

lətçilik ənənələrini özündə əks etdirir. Əsgər və zabitlərin İkinci Qarabağ Vətən müharibəsi-

nin gedişində azad edilmiş Vətən torpağını öpmək, həmin torpaqdan götürüb vəfat etmiş ya-

xınlarının qəbri üstünə tökmək də tarixən xalqın dünyagörüşündə Torpağın, Vətənin müqəd-

dəsliyi inancı ilə bağlıdır. “Şəhidlərin ruhları şəhid düşdüyü yerlərdədir”, “Şəhidin qanıyla 

sulanan torpaq Vətəndir”  kimi ifadələr xalqın el-oba deyimlərinə çevrilib. 

Lerik rayonunun Saldaş kəndindən olan Ənibəy qazi Dadaşov döyüşdə əsas məqsədi haq-

qında deyir: “Məqsədim Xocalının, ümumilikdə Qarabağın, eləcə də ermənilər tərəfindən öl-

dürülmüş, əsir götürülmüş gəlinlərimizin, uşaqlarımızın, qocalarımızın, seyidlərimizin qisası-

nı almaq idi”. Vətən müharibəsində könüllü iştirak edən Füzuli döyüşlərində ağır yaralanmış 

qazi Elvin Abbaszadə də müharibəyə könüllü getməsinin əsas səbəbini Xocalının qisasını al-

maqda görür: “Müəllimlərim məktəbdə Xocalıda ermənilərin törətdikləri soyqırım haqqında 

çox məlumat verirdilər. Müharibədə şəhid olacağımı göz önünə almışdım. Lakin Xocalının 

intiqamını almaq üçün vuruşmaq lazım idi. Müharibənin ilk günündən orduda ruh yüksəkliyi, 

hər gün torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi xəbərləri, Ali Baş Komandanın xalqı milli 

həmrəyliyə çağırması qələbəyə ümidimi daha da artırdı. Döyüşdə ağır yaralansam da, torpaq-

larımızın erməni işğalından azad edilməsində iştirak etdiyimə görə qürur duyuram. Digər 

hərbçilərin də “Vətən torpağının qədrini bilməyən kişi ailəsinin də qədrini bilməz!”, “Neçə il-

lərdir ki, torpaqlarımızın erməni işğalı altında olmasını qeyrətimə sıxışdırmırdım” kimi fikir-

ləri Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi üçün işğal altında olan torpaqların azad edil-

məsinin Qarabağ müharibələrində şəhid olmuş, əsir götürülmüş hərbiçilər və dinc əhali, eləcə 

də gələcək nəsillər qarşısında qeyrət, namus və borc məsələsi olduğu nəticəsinə gəlməyə im-

kan verir. Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir xalqın, etnik qrupların nümayəndələri sosial şə-

bəkələrdə onların da Qarabağlı  olduqlarını yazırdılar. Qarabağ müharibələri zamanı Azərbay-

can qadınının mərdliyi, vətənpərvərliyi xüsusi diqqəti çəkir. Qazi Ənibəy Dadaşov “Bizim 

kənddə (Saldaş kəndi) oğlu müharibədə iştirak etməyən ana utanar”(6) deməsi Azərbaycan 

qadınının mərdliyini, vətənpərvərliyini bir daha sübut edir. İstər iki oğlunu müharibəyə yola 

salan Ana, istərsə də əsgər və zabitlərə yardım edən tibb işçiləri böyük dözüm və mərdlik gös-

tərdilər. Gənc nəslin “torpaq”, “Vətən”, “bayraq” kimi dəyərlər əsasında tərbiyələndirilməsin-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 126 

də Azərbaycan qadınının rolu böyükdür. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının düşüncəsində 

“Vətən – Anadır!”, “Ana Torpaq!” ifadələri vətənin ana və torpaq ilə eyniləşdirildiyini göstə-

rir. 

Şəhid Xudayarın anası: “Bir ana kimi mənə desəydilər canını versəydin Xudayar qalsaydı 

istəyərdinmi? – Hə, gözümü yummadan, amma torpağı deyəndə, torpaqda gör neçə ana ya-

şayır can yaşıyır, torpağı demək olmaz, Oğlumun əvəzinə canımı verərdim, amma Vətəni ver-

mək olmaz” (9). 

Araşdırmalar göstərdi ki, Azərbaycan ailələrində qohumlar, yaxınlar xüsusilə, ata-analar 

canları hesabına vətən torpağını azad edən şəhid övladlarına milli qəhrəmanlara qürur mən-

bəyi kimi baxır və öz övladları ilə fəxr edirlər. Bunu biz general Polad Həşimovun anasının 

(“Qoy milyonlarla Polad olsun, kaş mənim Poladım da qalardı. Amma sonra da dedim ki, kaş 

bütün Poladlar bizim Polad kimi polad ürəkli, sözlərində sadiq, vətənə layiq olsunlar. Təki və-

tənimizin generalları çox olsun. Eşidəndə ki, yeni doğulan körpələrə Polad adı verilir, öldüm, 

sonra dirildim.” (7.)), milli  qəhrəman İlqar Mirzəyevin anasının (“Necə ki mən bütün şəhidlə-

rimizi öz balamdan ayırmıram, onlar da İlqarım üçün bir o qədər yandılar. İlqar barədə danış-

maq mənə çox çətindir. Bütün Azərbaycan mənim oğlumla, onunla birlikdə qəhrəmancasına 

şəhid olan digər hərbçilərlə fəxr edir” (5.)) və onlara yüzlərlə valideynlərin şəhidlər haqqında 

milli qəhrəmanlar haqqında dediyi sözlər Azərbaycan ailələrinin milli birliyinin, torpaq sevər-

liliyinin, etno-psixoloji simasını səciyyələndirən əlamətlərdir. 

Məqalənin aktuallığı. Gənclərimizdə vətənpərvərlik ruhunun, milli-mənəvi və etnik də-

yərlərin yaranması məhz ailədən başlayır. Ailənin cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi və rifa-

hının artırılması dövlətimizin önəm verdiyi mühüm məsələlərdəndir. Bu mövzu haqqında bir 

çox ədib və  mütəfəkkirlər öz fikirlərini söyləmişdir və  bu da onu göstərir ki, mövzu hər bir 

zaman öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə bir daha görürük ki, ailə dəyərlərinin qorunub saxla-

nılması, nəsildən-nəslə ötürülməsi gənclərimizin vətənpərvər ruhda böyüməsində vacib amil-

dir. Vətənə sevgi, sədaqət ailədə formalaşır. Vətən torpağının bütövlüyü uğrunda canını fəda 

edənləri xalqımız tarix boyu yetişdirmişdir və İkinci Qarabağ müharibəsi bunun bir daha bariz 

nümunəsidir. Məqalənin elmi yeniliyi bundan ibarətdir ki, burada  İkinci Qarabağ müharibəsi 

şəhidlərinin analarından götürülmüş müsahibələr öz əksini tapmış və şəhidlərimiz haqqında 

yazılan jurnallara istinad verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sirr deyil ki, Azərbaycan ailəsi uzunömürlü-

lüyü və möhkəmliliyi ilə dünyada ən yaxşı modellərdən biridir. Dövlət bu modelin qorunub 

saxlanılması üçün müxtəlif siyasi proqramlar hazırlayır, sosial layihələr həyata keçirir.  
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В статье показаны мужество и патриотизм азербайджанских женщин. И мать, отпра-

вившая своих двух сыновей на войну, и медперсонал, помогавший солдатам и офице-

рам, проявили большую выдержку и мужество. Велика роль азербайджанских женщин 

в воспитании подрастающего поколения на основе таких ценностей, как «земля», «ро-

дина», «флаг». В сознании каждого гражданина Азербайджана выражения «Родина - 

Мать!», «Родина!» показывают, что родина приравнивается к матери и земле. 
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Summary 
 

The article shows the courage and patriotism of Azerbaijani women. Both the mother who 

sent her two sons to the war and the medical staff who assisted the soldiers and officers 

showed great endurance and courage. The role of Azerbaijani women in educating the 

younger generation on the basis of values such as “land”, “homeland”, “flag” is great. In the 

minds of every citizen of Azerbaijan such expressions like “Homeland is Mother!”, 

“Motherland!”  show that the homeland is equated with words “mother” and “land”. 
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Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi sferasının qeyri-sabitliyi şəraitində gənclərin mə-

nəvi-əxlaqi inkişafı məsələsi prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Gənclərin strateji resurs rolunu 

cəmlənmiş şəkildə əks etdirən müasir dövlət gənclər siyasəti də məhz buna yönəlib. Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2022-ci ilin 2 fevral tarixində Bakı şəhə-

rində keçirilmiş Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər Forumun-

dakı çıxışında cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi təməlinin möhkəmləndirilməsinin zəruriliyini qeyd 

edib. Respublikamızın  müstəqillik əldə etməsi xalqımızın zəngin mənəvi irsini tam şəkildə 

təzahür etdirməyə imkan verdi. Bu gün robotlaşdırma və yüksək texnologiyaların inkişafı əs-

rində insanın şəxsi keyfiyyətləri - əcdadlara, Vətənə, əzizlərinə sevgi və hörmətin təzahürü, 

həssaslıq, empatiya, emosional intellekt və s. istehsal dövrlərində adi proseslərin avtomatlaş-

dırılması meylləri şəxsiyyətin yaradıcı komponentinin, o cümlədən tərbiyə olunduğu mədə-

niyyətin orijinallığından irəli gələn dəyərinin artmasına səbəb olur. Cəmiyyət müasir gənclər-

dən səmərəli ünsiyyət qurmağa və yeni dəyərlər yaratmağa imkan verən “yumşaq bacarıqlar” 

tələb edir (1, s. 61). Bu baxımdan xalq yaradıcılığına, mədəni ənənələrə ensiklopedik qaydalar 

toplusu, əxlaqi milli və ümumbəşəri prinsiplər, nəsillərin tərbiyəsində uğurlu təcrübə nümayiş 

etdirmiş normalar baxımından baxılması vacibdir. Bununla belə, əxlaqi-estetik normaların 

ötürülməsi həm bütövlükdə cəmiyyətin fundamental tələblərinə, həm də gənc nəslin ehtiyac-

larına uyğun olduqda səmərəli olur. Gənclər üçün özünü təsdiqləmə, yaradıcılıq bacarıqlarının 

inkişafı və ünsiyyət ehtiyacları aktualdır. Müəllim tələbələrin ehtiyaclarını nəzərə almalı, 

həmçinin bilik və təcrübə yükünü doldurmalı, yeni yüksək tələbat və ideallar inkişaf etdirmə-

lidir. Gəncin inkişafı və ehtiyaclarının reallaşdırılması üçün təsirli vasitələrdən biri də təhsilin 

mədəniyyətin milli-mənəvi və estetik aspektləri ilə üzvi əlaqəsidir. Vətənpərvərlik, Vətənə 

məhəbbət, sosial məsuliyyət tərbiyəsində Azərbaycan ərazisində yaşayan xalqların mənəvi 

sərvəti, adət-ənənələri, tarixi, sənət əsərlərini, abidələrini, yazılarını bilmələri əsas rol oynayır 

- dünya mədəniyyət xəzinəsini zənginləşdirən hər şey, həm də xalqımızın böyük mənəvi irsi-

nin sübutudur (2, s. 6). Bu dəyərlər sayəsində doğma torpağa, onun tarixi-bədii irsinə məhəb-

bət yaranır. Haqlı olaraq xalqın tarixi yaddaşı sayılan, nəsildən-nəslə ötürülən rəvayətlərdə, 

nəğmələrdə, dastanlarda öz əksini tapmış şifahi yaradıcılıq xüsusi rol oynayır. Fikrimizcə, 

milli dəyərləri təbii yolla, milli kimliyi dərk etməklə yaşatmaq lazımdır. Mədəni ənənələr, 

xalqın minilliklər boyu mənəvi irsi mənəvi yüksəlişin ilkin mənbəyi hesab olunurdu. Onlar isə 

bu gün gənc nəslin öz ölkəsinə, humanizm ideallarına sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasında 

ən mühüm amildir. 

mailto:nuranaazizova217@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 129 

Milli-mənəvi tərbiyə problemini həll etmək üçün müxtəlif xalqların folklorunun qarşılıqlı 

əlaqələrindən istifadə əsasında gənclər arasında millətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinin forma-

laşdırılması, pedaqoji sahədə bədii yaradıcılığın müxtəlif növləri ilə tanışlıq etmək olar. Uni-

versitetin təcrübəsində aşağıdakı iş formaları hazırlana və həyata keçirilə bilər: 

— folklor ansamblları; 

— tələbə yaradıcılıq birlikləri; 

— gənclər birlikləri; 

— xalq yaradıcılığı festivalları; 

— musiqi-ədəbi, folklor bayramları; 

— uşaq evlərinin uşaqları və məktəb şagirdləri ilə birgə “Doğma yurdun - sev və bil” aksi-

yaları; 

— konsert və maarifləndirici tədbirlər (4, s. 237). 

Belə işlərin əsas nəticəsi pedaqoji vəzifələrin, effektiv texnologiyaların, tələbələrin milli-

mənəvi tərbiyəsi problemi ilə bağlı işin forma və üsullarının müəyyən edilməsidir. Gənclərin 

şəxsiyyət kimi yetişməsində milli-mənəvi dəyərlərin rolunu müasir yanaşmaların inkişafı tari-

xi təcrübəni öyrənmədən mümkün deyil, çünki gənclərin sosial tərbiyəsi problemi bütün dövr-

lərdə və istənilən cəmiyyət üçün aktual olmuşdur.  

Öz təbiətinə görə özünü təşkil edən insan ruhu bir çox cəhətdən mütəşəkkil və nizamlıdır. 

Həqiqət, yaxşılıq və gözəllik eyni zamanda subyektiv və obyektiv mərkəzlidir. Ona görə də 

onların müəyyən bir obyektə münasibətdə konkret mədəniyyətdə birləşməsindən və dialektik 

münasibətindən, onların qarşılıqlı əlaqəsindən, qarşılıqlı təsirindən, vahid mənəvi bütövlükdə 

bir-birini tamamlamaqdan danışmaq lazımdır. K.D.Uşinski şəxsiyyətin inkişafında əxlaqi tər-

biyənin dəyişdirici rolunu ən dolğun şəkildə xarakterizə edir. “Tərbiyənin əxlaqi elementi 

haqqında” məqaləsində o, belə yazır: “Əxlaqın öyrənmə və əqli inkişafın zəruri nəticəsi olma-

dığına əmin olaraq, biz də əminik ki, ... mənəvi təsir tərbiyənin əsas vəzifəsidir, çox ağlın in-

kişafı, başı biliklə doldurmaq və hər kəsə şəxsi maraqlarını izah etməkdən daha vacibdir” (5, 

s. 61). K.D.Uşinskinin nəzəriyyəsinə görə, başqa xalqlara və ölkələrə hörmət hissini tərbiyə 

etmək, dürüstlük, ədalətlilik, səmimiyyət və doğruluq kimi humanist keyfiyyətləri formalaş-

dırmaq lazımdır. Onun işləyib hazırladığı pedaqoji sistem insana işləməyə, bilik əldə etməyə 

həvəsləndirməyə, onun ləyaqətinə hörmət etməyə, birlikdə onun mənəvi inkişafı üçün mənbə 

və stimul olan ən yaxşı tərəflərini və fərdi xüsusiyyətlərini üzə çıxarmağa əsaslanır. 

İnsanın daxili aləminin “formalaşması” probleminin aktuallaşması insanın təbii gözəllik 

istəyinə əsaslanır. Güman edirik ki, insanda bədii meylləri inkişaf etdirərək, onları yaradıcılı-

ğa cəlb etməklə insanda mənəviyyat cücərməsinin canlanması üçün xarici ilkin şərtlər yarat-

maq olar. Ona görə də pedaqoji universitetin tədris prosesində şəxsiyyətin mənəvi-əxlaqi inki-

şafına böyük diqqət yetirilməli, məhz əxlaqın tərbiyəsi və mənəviyyatının formalaşması təhsil 

prosesinin özəyinə çevrilməlidir. Təhsil sistemində əxlaqi tərbiyənin meyarları bunlardır:  

— əxlaq mədəniyyətinin prinsip və kateqoriyalarını (mehribanlıq, sevgi, fəzilət və s.) bil-

mə səviyyəsi; 

— əxlaq normalarına riayət etmək zərurətinə inam; 

— əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması; 

— fərdin, müxtəlif həyat vəziyyətlərində uyğun davranış bacarıqları (3, s. 91). 

Ümumiyyətlə, bu, hər bir insanın həyatının bütün sahələrində özünü göstərməli olan fərdin 

əxlaqi mədəniyyət səviyyəsi kimi müəyyən edilir. Milli-mənəvi dəyərlərin təlqin olunma sə-

viyyəsinin göstəricisi tələbələrin belə tədbirlərdə iştirak etmək istəyidir. Hər bir xalqın folklor 

irsi milli mənsubiyyət və özünəməxsusluq əlamətlərinə malik olan mənəvi-mədəni nailiyyət-
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lərin qorunub saxlanmasının unikal mənbəyidir. Müasir pedaqogika üçün əvəzsiz zənginləş-

dirmə mənbəyi olan estetik, əxlaqi idealları və dəyərləri cəmlənmiş formada ifadə edir. Gənc-

lərin mənəvi-əxlaqi inkişafı prosesində müəllimin əsas vəzifəsi onları bəşəriyyətin ümumi 

mədəni irsi və doğma yurdunun mədəniyyəti ilə tanış etməkdir. Ümumbəşəri mədəniyyət xə-

zinəsində hər bir xalqın özünəməxsusluğunu üzə çıxarmaq vacibdir. Şəxsiyyətin sosiallaşması 

və tərbiyəsi nəticəsində onun sosial keyfiyyəti kimi formalaşması prosesi alimlər tərəfindən 

şəxsiyyətin inkişafı kimi müəyyən edilir. Sosiallaşma zamanı fərd, artıq qeyd edildiyi kimi, 

bəşəriyyətin nailiyyətlərini mənimsəyərək dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olur. Bu prosesdə for-

malaşan qabiliyyət və funksiyalar şəxsiyyətdə tarixən formalaşmış insani keyfiyyətləri can-

landırır. 

Sosial qrup kimi gənclər peşəkaryönlülük, seçilmiş ixtisasa sabit münasibətin formalaşma-

sı ilə xarakterizə olunur ki, bu da əsasən peşə seçiminin düzgünlüyündən, fərdin gələcək peşə 

haqqında təsəvvürlərinin adekvatlığı və dolğunluğundan asılıdır. Sosial-psixoloji aspektdə 

gənclərin digər qrupları ilə müqayisədə daha yüksək təhsil səviyyəsi, yerli və xarici mədə-

niyyətin məzmun və məhsullarından daha fəal istehlakı, yüksək idrak motivasiyası ilə seçilir. 

Şəxsiyyət-fəal yanaşma kontekstində müəyyən peşəkaryönlü vəzifələrin həllinə idrak və kom-

munikativ fəaliyyətin xüsusi istiqaməti ilə xarakterizə olunan pedaqoji qarşılıqlı əlaqənin ak-

tiv, özünü təşkil edən subyekti hesab olunur. Gənclər maksimum intensivlik insanın qavrayış, 

yaddaş, diqqət, təfəkkür və nitq, emosiyalar və hisslər kimi psixoloji xüsusiyyətləri və yüksək 

psixi funksiyaları ilə xarakterizə olunur ki, bu da bu dövrü peşəkaryönlü və şəxsiyyətin həyata 

keçirilməsi üçün ən əlverişli edir. İndiki dövrdə fərdin mərkəzi problemi, əldə edilmiş biliklə-

rin münasibətlərə, sonra isə intellektual fəaliyyətin, bacarıq və qabiliyyətlərin konkret metod-

larına keçidini nəzərdə tutan təlim, tərbiyə və inkişaf arasındakı əlaqə problemidir. Baxılan 

dövr ərzində inkişaf etməkdə olan şəxsiyyətin şüurunda dünyanın ümumiləşdirilmiş mənzərə-

si fəal şəkildə formalaşır, dərk edilə bilən reallığın müxtəlif sahələri arasında dərin qarşılıqlı 

əlaqələr qurulur. Yüksək məhsuldarlıq müstəqil məntiqi təfəkkürün, obrazlı yaddaşın inkişafı, 

zehni fəaliyyətin fərdi üslubu, elmi tədqiqatlara maraq ilə xarakterizə olunur. Gənclərin ən va-

cib psixi prosesləri arasında onun ətraf mühitə münasibətini və buradakı fəaliyyətlərini məq-

sədyönlü şəkildə tənzimləməsinə kömək edən şüurun və özünüdərkin inkişafını qeyd etmək 

lazımdır. Fərdin özünü daha yaxşı dərk etmək, özünü tapmaq, aktiv, fəal prinsip kimi “mən”i-

ni daha aydın dərk etmək istəyi artır. O, müstəqil olmaq istəyir, edə bilər və olmalıdır, bunun 

üçün gələcək peşə, dostlar, asudə vaxtını təşkil etmək üçün fəaliyyətlər, müəyyən ictimai fəa-

liyyətlər seçir (4, s. 239). 

Mövcud cəmiyyətin bütün ən mühüm sosial funksiyalarını miras alaraq və inkişaf etdirən 

gənclər eyni zamanda onun köklü dəyişməsində fəal yaradıcı qüvvədirlər. Məhz onlar, bir çox 

sosial əhəmiyyətli problemləri həll etməli olacaqlar. Ölkədə aparılan islahatların yekun nəticə-

si isə daha çox müasir gənclərin hansı prinsiplərə, norma və dəyərlərə riayət etməsindən, onun 

dəyəryönlü potensialının genişliyindən və gücündən asılıdır. Bütöv xalqın yaradıcılıq poten-

sialını daşıyan bugünkü gəncin mənəvi mövqeyi əsasən sosial-mədəni institutların gələcək in-

kişafını, nəsillərin tarixi davamlılığını, bütövlükdə respublikanın və dövlətin gələcəyini müəy-

yən edir. 

Hazırda gənclər üçün müasir təhsil milli və mənəvi dəyərlərin onlar tərəfindən mənimsə-

nilməsinə yönəlmişdir. Gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinin məqsədləri, dəyərləri, yanaşma-

ları və məzmunu birbaşa öz əksini tapmışdır. Bu sahədə xalq pedaqogikasına xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Xalq pedaqogikası insanın əxlaqi hərəkətlərində həyat və şəxsiyyəti əsas dəyər, 

insan həyatının mənasını isə onun özündə təsdiq edən, əsrlər boyu inkişaf etmiş, zəngin kritik 
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yanaşma və prioritetlərlə zəngindir. Milli-mənəvi ənənələr öz növünün, millətinin təhlükəsiz-

liyinə ümid bəslənən, öz xalqının tarixi-mədəni ənənələrinin qorunub saxlanması və inkişafı 

üçün məsuliyyət daşıyan şəxsiyyətin tərbiyəsi ilə bağlıdır. 

Beləliklə, Azərbaycanda milli və mənəvi tərbiyənin retrospektivinin təhlili onu mürəkkəb 

psixoloji quruluşa malik əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması prosesi kimi nəzərdən keçirməyə 

imkan verir. Bu prosesin sistematik əsaslandırılmasına, onun strateji istiqamətlərini proqnoz-

laşdırmağa və sosial-pedaqoji fəaliyyətin texnologiyasını müəyyən etməyə kömək edir. 

Məqalənin aktuallığı. Alimlərin fikirlərincə, ideal şəxsiyyətin humanist və ədalətli tərbi-

yəsi ideyaları ilə səciyyələnir. Bu fikirlərin əksəriyyəti müasir cəmiyyətdə öz əksini tapıb və 

bu gün həm Şərqdə, həm də Qərbdə ümumbəşəri dəyərlər hesab olunur. Ümumiyyətlə, bu 

dövr dünyəvi təhsil istəyi və insanın idrak qabiliyyətinin inkişafı, məntiqin formalaşması, mə-

dəni nailiyyətlərin qorunub saxlanması, ağlın həqiqət əlaməti kimi təsdiqi, mənəvi və yüksək 

mənəviyyatının inkişafı ilə səciyyələnir. Məqalənin də aktuallığı onun məhz belə bir vacib bir 

məsələyə həsr olunması ilə bağlıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə gənclərin şəxsiyyət kimi yetişməsində milli mənəvi 

dəyərlərin rolunun təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Abbasov N. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərin kulturoloji mahiyyəti. Bakı: Tək-

nur, 2006. 104 s.  

2. Bayramov Q. Gənclərin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə olunmasında dövlətin 

qayğısı əvəzsizdir // Xalq qəzeti, 2009, 1 fevral, s. 6. 

3. Ахмедова Н.М., Хамидова Н.У., Алланазарова С.Х., Бухорова М.Х. Культуроло-

гический фактор в современном образовании // Проблемы современной науки и обра-

зования, 2018, № 5, c. 90-93. 

4. Жалилов З. Воспитание студентов в духе национальных ценностей // International 

Scientific Review, 2016, № 2, c. 237-240.  

5. Ушинский К.Д. Избранные педагогические соч. М., 2003, 638 с. 

6. https://president.az/az/articles/view/55348 

 

Н.Дж. Азизова 

 

Роль национальных нравственных ценностей  

в развитии молодежи как личности 

 

Резюме 

 
Одним из основных принципов формирования национальной идеи в сознании под-

растающего поколения является обращение к культурным корням и философии в обра-

зовании. По мнению ученых, идеальному человеку свойственны идеи гуманного и сп-

раведливого воспитания. Многие из этих идей находят отражение в современном об-

ществе и считаются сегодня общечеловеческими ценностями как на Востоке, так и на 
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Западе. В целом этот период характеризуется стремлением к светскому воспитанию и 

развитию человеческого познания, формированию логики, сохранению культурных 

достижений, утверждению разума как признака истины, развитию духовности и высо-

кой нравственности. В статье анализируется роль национальных нравственных ценнос-

тей в развитии молодежи как личности. 

 

N.Dj. Azizova 

 

The role of national moral values in the development 

of young people as individuals 

 

Summary 

 
One of the main principles of the formation of the national idea in the minds of the young 

generation is the appeal to cultural roots and philosophy in education. According to scientists, 

the ideal person is characterized by the ideas of humane and just upbringing. Many of these 

ideas are reflected in modern society and are considered universal values in both the East and 

the West today. In general, this period is characterized by the desire for secular education and 

the development of human cognition, the formation of logic, the preservation of cultural 

achievements, the affirmation of the mind as a sign of truth, the development of spirituality 

and high morality. The article analyzes the role of national moral values in the development 

of young people as individuals. 
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Ключевые слова: школа, семья, школьник, взаимодействие, форма 

Key words: school, family, schoolchildren, interaction, form 

 

Məktəb və ailə arasında birgə iş formaları müxtəlif ola bilər. O formalardan biri fərdi for-

madır. Fərdi şəkildə - valideynlərlə söhbət, konkret məsələlər üzrə məsləhətləşmələr, məktəb-

linin ailəsinə baş çəkmək, valideynlərlə telefonla söhbət etmək aiddir. Fərdi və qrup məsləhət-

ləşmələrinin əsas vəzifəsi qeyri-adekvat valideyn mövqelərini dəyişdirmək, ailədaxili qarşılıq-

lı əlaqə tərzini təkmilləşdirmək, ailədə valideynin vəzifəsi haqqında məlumatlılıq motivlərini 

genişləndirmək və valideynlərin şagirdlərə təsir formalarını optimallaşdırmaqdır. Məsləhətləş-

mə prosesində aşağıdakı mövqelər fərqləndirilir: 

• məsləhətin uğurunu təmin edən psixoloji-pedaqoji iqlimin yaradılması. Müəllim prob-

lemə səmimi maraq göstərdiyinə və onun həllinə kömək etmək istədiyinə bütün görünüşü ilə 

valideyni inandırmalıdır; 

• müəllim valideynin səmimi olmasına səbəb olan aparıcı suallar verir. Məsləhətçi ruhun-

da yığılan hər şeyi ifadə edir; 

• müəllim problemin mahiyyətini dərindən araşdırmalı, mövcud vəziyyəti dərk etməli və 

onda valideynin özünün hiss etmədiyi müsbət cəhətləri görməlidir. Bu aspektdə, valideynin 

istiqamətini dəyişdirməyə çalışmaq lazımdır; 

• müəllim münaqişənin səbəbini, valideynin ona müraciət etdiyi problemi başa düşməlidir; 

• müəllim münaqişənin səbəblərini qeyd etmədən valideyni bu səbəblə başa düşməyə ça-

lışmalıdır; 

• valideyn səbəbdən xəbərdardır və müəllim münaqişənin həlli yollarını incə şəkildə təklif 

etməlidir ki, valideyn özü də onun həllini tapdığına əmin olsun; 

• müəllim valideynin təxmininin düzgünlüyünü təsdiq etməli və ya problemin həllini dü-

zəltməli, qərarın həyata keçirilməsi üçün motivasiyanı gücləndirməlidir. 

Qrup məsləhəti övladlarının akademik göstəriciləri, davranışları, sağlamlıq vəziyyətləri, 

valideynlik şəraiti və s. ümumi xüsusiyyətləri olan valideynlər üçün müəllim tərəfindən təyin 

edilir. Bu valideynlər haqqında hər şey başqaları üçün maraqlı deyil və buna görə də onları 

ayrıca toplamaq məntiqlidir. Belə məsləhətləşmənin müəyyən dərəcədə xüsusi istiqaməti var. 

Buraya məsləhətçinin mövzu ilə bağlı mesajı və valideynlərin suallarına cavablar daxildir. Bu 

məsləhətləşmələr fənn müəllimlərinin, həkimin, psixoloqun iştirakı ilə aparıla bilər. Valideyn 

qruplarında tez-tez müxtəlif iş üsullarından istifadə olunur: ailədə uşaqlarla qarşılıqlı əlaqə 

vəziyyətləri, həvəsləndirmə və cəzalandırma vəziyyətləri oynanılır, uşaqlarla ünsiyyət üsulları 

işlənir. Təhsil müəssisəsi ilə valideynlər arasında qarşılıqlı əlaqənin kollektiv və qrup forma-

ları aşağıdakılardır: 

• valideyn iclası (dəyirmi masa, tematik müzakirə, valideynlik təcrübəsinin mübadiləsi və 
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s. formasında keçirilə bilər); 

• valideyn auditoriyası - valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin, ailə tərbiyəsində onların 

psixoloji-pedaqoji səriştəsinin artırılmasına, ailənin və təhsil müəssisəsinin şagirdlərin tərbi-

yəsinə vahid yanaşmalarının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiş; 

• pedaqoji mövzularda seminarlar, video və psixo-treninqlər, debatlar, film və videofilmlə-

rin nümayişi və sonrakı birgə müzakirələr; 

• telekommunikasiya kompüter konfransları və layihələri; 

• valideyn aktivi (valideyn komitəsi) - təhsil müəssisəsinin kollektivinin həyat problemlə-

rinin həllində, birgə işlərin təşkilində valideynlərin və məktəblilərin iştirakının səmərəliliyini 

artırmaq məqsədi ilə formalaşır; 

• birgə fəaliyyət planlarının tərtib edilməsi məqsədilə valideyn komitələrinin rəhbərlik, 

müəllimlərlə sistematik görüşləri; 

• valideyn klubu - uşaqların tərbiyəsi və öyrədilməsi məsələlərinin fəal müzakirəsinə daha 

çox valideynləri cəlb etmək, onunla təhsilin aktual problemlərinə dair mübahisələrin və müza-

kirələrin təşkili, psixoloqları, hüquqşünasları, tibb işçilərini və digər mütəxəssisləri cəlb et-

məklə cavab və suallar gecələrinin təşkili; 

• müəllimlərin və valideynlərin, habelə elm, mədəniyyət və ictimai təşkilatların nümayən-

dələrinin iştirakı ilə tematik konfransların təşkili; 

• valideynlər üçün açıq dərslər, açıq qapı günlərinin keçirilməsi; 

• valideynlərin dərnək və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili və keçirilməsinə cəlb edil-

məsi; 

• qəyyumlar şurası; 

• şuralar, yardım cəmiyyətləri, komissiyalar və s. yaradılması. 

Ailə ilə məktəb arasında qarşılıqlı əlaqənin ən geniş yayılmış forması valideyn-sinif görüş-

ləridir. Valideyn yığıncağı valideynləri maarifləndirməli, məktəblilərin dərslərində və davra-

nışlarında səhv, uğursuzluqlarını bildirməməli, ümumiyyətlə, yalnız fərdi söhbətlərdə müzaki-

rə edilməlidir.  

Valideyn iclasında şagirdləri müzakirə etmək və onları qınamaq qətiyyən yolverilməzdir. 

Yığıncağın mövzusu bu şagird qrupunun həyatında ən aktual problemləri əks etdirməli və va-

lideynlərin ehtiyaclarını ödəməlidir. İclasda nəzəri və praktiki iş formalarının birləşdirilməsi 

məqsədəuyğundur: vəziyyətlərin təhlili, təlimlər, müzakirələr və s. Ən məhsuldar olanı, əvvəl-

cədən hazırlanmış valideynlərin fəal iştirakı ilə keçirilən və ya müəyyən mövzu görüşdə eşit-

mək istədikləri barədə valideynlərlə erkən müsahibələr əsasında keçirilən valideyn iclasıdır.  

Görüşə hazırlaşan valideynlər görüşdə müzakirə olunan problemin həlli ilə bağlı müsbət təc-

rübələrindən danışacaq, sualları cavablandıracaqlar. Hər görüş üçün psixologiya, pedaqogika, 

ailə tərbiyəsi ilə bağlı yeni və maraqlı kitabların sərgiləri hazırlanmalı, valideynlərin köməyi 

ilə maraqlı psixoloji-pedaqoji nəşrlərə nəzər salınmalı, valideynlərin marağına səbəb olan ən 

maraqlı və təsirli kitablar müzakirə edilməli, onların bir çoxu oxunmalıdır. Sinif iclaslarında 

valideynlərin və uşaqların ümumi maraqlarını əks etdirən məsələlər müzakirə olunur. Yığın-

cağın demokratikliyi, iştirakın könüllü olması, iclasda iştirakçıların istəklərinin nəzərə alın-

ması vacibdir.  

Məktəb, bütün şagirdlərin iştirak etməli olduğu tərbiyə müəssisəsi kimi, məktəbin fəaliy-

yət göstərdiyi sahə üzrə bütün ictimai təşkilatların və əlavə təhsil sisteminin ailə ilə birgə fəa-

liyyətdə fəal iştirakını təmin etməyə kömək etməlidir. Çox vaxt əlavə təhsil müəssisələri mək-

təblilər və onların ailələri üçün müəyyən istirahət mərkəzinə çevrilən məktəblə ümumi binada 

fəaliyyət göstərirlər. Bir çox əlavə təhsil müəssisələri (uşaq və gənclər yaradıcılıq evləri və sa-
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rayları, musiqi və incəsənət məktəbləri, stadionlar, üzgüçülük hovuzları, muzeylər, kitabxana-

lar və s.) təkcə şagirdlərə deyil, həm də valideynlərə, onların birgə iştirakına diqqət yetirməyə 

başlayır. Belə yerlərdə həm məktəblilərin, həm də valideynlərin fəaliyyətində iştirak edən icti-

mai birliklər yenidən canlanır: hər cür klublar, mərkəzlər, oyun meydançaları, həvəskar yara-

dıcılıq qrupları, teatrlar və s.  

Yuxarıda göstərilənlərin hamısı, ardıcıl olaraq həyata keçirildiyi təqdirdə, ailədə böyüyən 

uşaqların şüurunun və davranışının müəyyən təhlükəsizliyini, müxtəlif sosial birliklərdəki 

müxtəlif kateqoriyalı insanlarla münaqişəsiz ünsiyyət qurma qabiliyyətini təmin edə bilər. Ai-

lə ilə bağlı dövlət siyasəti səviyyəsində ailə ilə çox səbirli, ardıcıl təmaslara meyl getdikcə da-

ha aydın görünür. Məktəbli üçün hətta ən kasıb və ən disfunksiyalı ailə onu əvəz edən hər 

hansı bir sosial təhsil formasından daha zəruridir.  

Məktəbin valideynlərlə işində daha mühüm vəzifə - məktəblilərin valideynləri ilə ailə əla-

qələrinin möhkəmləndirilməsi öz həllini tapmalıdır. Müəllimlər bilir ki, şagird nə qədər çətin 

olsa da, onun qəlbinə açar o zaman tapıla bilər ki, övladda anaya, ataya mərhəmət, mərhəmət 

olsun. Anasına bağlılığı olmayan uşaq əsl insan olmayacaqdır. Psixopatik pozğunluqlardan 

əziyyət çəkən ən çətin uşaq, ananın xatirinə özünü saxlamağa, törətdiyi pis davranışı düzəlt-

məyə çalışacaqdır. Məktəb şagirdlərdə ailəyə bağlılıq hissini formalaşdırmaq, qorumaq, güc-

ləndirmək üçün səylərini əsirgəməməli və daima ailə ilə gərgin iş aparmalı, ailə münasibət-

lərində müsbət təzahürləri stimullaşdıraraq, hərarətli, mehriban hissləri oyatmağa çalışmalıdır.  

Valideynlər həmişə övladlarına yaşadıqları çətinlikləri necə izah edəcəklərini bilmirlər: pis 

həyat şəraiti, hətta zəruri şeylər üçün pul yoxdur. Valideynlərdən birinin əlilliyi, atanın bir ne-

çə kiçik uşağın olduğu ailəni tərk etməsi - belə hallar o qədər də nadir deyil. Müəllim mütləq 

bir dəfədən çox şagirdlə danışmalı, ana üçün nə qədər çətin olduğunu izah etməlidir. Məktə-

bin vəzifəsi şagirdlərə valideynləri ilə necə rəftar etməyi, onların həyatlarını və davranışlarını 

yaxşılığa doğru dəyişməyə necə cəhd etməyi tövsiyə etməkdir.  

Məktəbin digər vəzifələrindən biri də məktəbli və ailə münasibətlərinin inkişafı üçün şə-

rait yaratmaqdır. Onun həllinin əsas vasitəsi müxtəlif formalarda təşkil oluna bilən valideyn-

lərlə uşaqların birgə fəaliyyətidir. 

Valideynlərin müxtəlif qruplarının olması onlar arasında tibbi-pedaqoji biliklərin təbliği 

işinə diferensial yanaşmanı, onların uşaqların tərbiyəsində daha fəal iştirakını müəyyən edir, 

ailə təhsilinin təşkilində və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasında səmərəli yardımın göstəril-

məsini nəzərdə tutur. L.İ.Malenkovaya görə: “Həm müəllimlər, həm də ailə üçün uşaqlarla 

vahid iş xəttini inkişaf etdirmək çox vacibdir. Valideynlərin uşaqlara köməyi ağlabatan olmalı 

və düzəldici diqqətə malik olmalıdır, tərbiyəvi təsir tədbirlərinin tətbiqində də birlik lazımdır” 

(5, s. 23).  

Məktəb və ailə təbii müttəfiqdir, şagirdlərin tərbiyəsində iki əsas amildir. Onların səylərini 

birləşdirmək bir çox cəhətdən gənc nəslin tərbiyəsi problemini həll etmək deməkdir. Müəllim-

lər və valideynlər üçün şagirdlərin tərbiyəsi ilə bağlı fikir birliyi, onların formalaşmasına təsir 

birliyi olmalıdır. Onlar üçün əsas olan normal təhsil, inkişaf və tərbiyə üçün şəraitdir. Birin-

cisi, məktəb və valideynlər övladlarının sağlam və aktiv olmasında maraqlıdırlar. İkincisi, şa-

girdlərin uğurunda məktəb və valideynlərin payı var. Şagirdlərin normal təhsil almaları üçün 

şərait yaratmaq üçün məktəb, valideynlər və ictimaiyyətin səylərini birləşdirməsi çox vacib-

dir. İbtidai məktəbdə işin səmərəliliyinin meyarları məktəbə müsbət münasibətin formalaşdı-

rılması, onun qavranılmasının nüfuzu, müəllim heyətinə hörmətdir. Orta və yuxarı səviyyələr-

də bu, şagirdin güclü və zəif tərəfləri haqqında anlayışın formalaşmasıdır. Şagirdə şəxsiyyət 

kimi hörmət etmək mütləqdir. Onların sinifdə fəaliyyətinin təşkilatçısı və tərbiyəvi təsirlərin 
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əlaqələndiricisi sinif rəhbəridir. Sinif rəhbəri çox vacib və məsuliyyətli vəzifələri yerinə yeti-

rir. O, sinifdə tərbiyə işinin təşkilatçısı və şagirdlərin tərbiyəçisidir, şagird kollektivini təşkil 

edir və tərbiyə edir, müəllimlərin, valideynlərin və ictimaiyyətin tərbiyəvi səylərini birləşdirir. 

Sinif rəhbərinin ən mühüm vəzifələrindən biri ailə birliyini təşviq etmək, valideynlər və şa-

girdlər arasında qarşılıqlı anlaşma yaratmaq, ailədə şagirdin inkişafı üçün rahat, əlverişli şərait 

yaratmaqdır. Tərbiyə işi müəllimlər, valideynlər və məktəblilər arasında əməkdaşlıq ideyasına 

əsaslanarsa, onun uğurlu həlli mümkündür. 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai məktəb çağında sosial tərbiyə problemi xüsusilə aktualdır. 

Bu dövrdə uşağın həyatında mühüm dəyişikliklər baş verir, yəni “məktəbli” yeni sosial status 

qazanır. Bu yaşda şagird sosial təcrübə əldə edir, ünsiyyət və davranış normalarını mənimsə-

məyə başlayır. Amma ailə kontekstində sosial tərbiyə tam həyata keçirilmir, bu halda əlavə 

olaraq təhsil müəssisəsi köməyə gəlir. Yəni, məktəb və ailənin qarşılıqlı fəaliyyəti üçün zəmin 

yaranır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəb və ailə arasında birgə iş formaları müxtəlif 

yolları işlənib hazırlanmış və əsaslandırılmışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, onun ibtidai sinif müəllimlərinin valideyn-

lərlə əlaqə təcrübəsinə daxil olması ilə bağlıdır. 
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У.Г. Алиева 

 

Организационные формы школы и семьи вместе 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются формы организации совместной работы школы и семьи. 

Первым и решающим условием позитивного взаимодействия школы и семьи является 

надежное партнерство учителей и родителей. Отношения должны строиться таким об-

разом, чтобы у родителя был интерес к процессу воспитания. Результатом такого педа-

гогического взаимодействия является участие родительской деятельности в воспитании 

не только ребенка, но и класса в целом. 
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U.G. Aliyeva 

 

Organizations of school and family together 

 

Summary 

 
The article examines the forms of organization of joint work of the school and the family. 

The first and decisive condition for a positive interaction between school and family is a 

reliable partnership between teachers and parents. The relationship should be built in such a 

way that the parent has an interest in the parenting process. The result of such pedagogical 

interaction is the participation of parental activity in the upbringing of not only the child, but 

also the class as a whole. 
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Hər bir xalqın mədəniyyəti, mədəni tərəqqisi ilə bağlı elə şəxsiyyətlər olmuşdur ki, onların 

həyatı, fəaliyyəti, mənalı ömür yolu zaman keçdikcə daha çox yad edilir. Azərbaycan qədim 

ölkələrdən biri olub, başqa ölkələrin və xalqların tarixi inkişafı ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə 

inkişaf etmiş dünya xalqları mədəniyyətinin zənginləşməsinə mühüm xidmət göstərmişdir.  

Dünya bədii-fəlsəfi fikrin görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı bütün 

dövrlərdə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünya mədəniyyətinə qiymətli hədiyyələr vermiş, 

həm Şərqdə, həm də Qərbdə böyük şöhrət tapmışdır. N.Gəncəvinin yaradıcılığı Şərq şairləri-

nin bəhrələndiyi zəngin qaynaqlardan biri olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, şairin poemalarına 

yazılan nəzirə və cavabların bizə məlum olan sayı minə yaxındır. “Xəmsə”yə daxil olan poe-

malar içərisində isə ən çox nəzirə yazılan əsər “Leyli və Məcnun”dur. Nizami yaradıcılığı nə-

hayətsiz dəryadır. Bu dəryadan su alıb içək, gözümüzə nur, qolumuza qüvvət gələcək. XII əsr-

də yaşayıb yaratmış dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi dövrünün bir sıra elmlərinə dərin-

dən bələd idi. N.Gəncəvinin ədəbi irsi olduqca zəngindir. 

Azərbaycanda dünyaya göz açmış, elmlərin çoxundan poetik dillə xəbər verən, nəsihəti-

miz kəlamları ilə adamları xeyirxahlığa, nəcib işlər görməyə, biliklərə yiyələnməyə çağıran 

böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvi təkcə şair yox, həm də böyük filosof, səma cisimləri ba-

rədə elmin bilicisi, təbiət elmləri haqqında mükəmməl biliyə malik, kimyanın ecazkar aləminə 

bələd olan alim, riyaziyyat elmindən xəbərdar olan bir şəxsiyyət idi. Nizaminin dahiliyi onda-

dır ki, hər hansı elm haqqındakı biliyini poeziya vasitəsilə çox sadə dildə şərh edib.  

Şairin yaradıcılığında, xüsusən onun son möhtəşəm əsəri olan “İsgəndərnamə”də antiq yu-

nan mütəfəkkirlərindən Platon, Fales, Hermes, Sokrat, Aristotel haqqında söhbət açılır. Onla-

rın söyləmələrində də fizika elminə aid çoxlu misralar var: 

 

Əvvəl vardı ancaq tək bir hərəkət, 

Onu iki yerə ayırdı sürət. 

Cövhər keşməkeşdən doğub parladı 

“Hərəkət eyləyən cisim” oldu adı. 

 

Arximed fizikası, əl-Burnin cazibə qanunu, Ayın işığı Günəşdən alması və s. kimi fikirlər, 

İbn Sinanın təbiətə dair mülahizələri Nizamiyə yaxşı tanış idi və o, əsərlərində bu barədə ge-
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niş söz açmışdır. “Xosrov və Şirin” poemasından götürülmüş misralar dediklərimizə sübutdur: 

 

Göyə doğru çox qalxırsa su, 

Yenə torpaq olar ən son arzusu. 

Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır 

Filosiflar bunu eşq adlandırır. 

 

“Leyli və Məcnun” əsərindən aşağıdakı poetik misralar da dediklərimizi təsdiqləyir: 

 

Mən Ayam, sənsə bir Günəşsən inam, 

Mən səndən alıram işığı an. 

 

Zəngin və hərtərəfli yaradıcılığında Nizami Gəncəvi musiqi məsələləri də xüsusi yer tutur. 

Nizami əsərlərində musiqi alətlərinə dair işlənən iki və ya üç mənalar ifadə edən ifadələr qə-

dərdir. Məsələn:  

 

Manqala dönmüşdü əlindəki ud, 

Könüllər yanırdı onda, sankı ud. 

 

Ud sözünün iki mənası var: yəni o həm çaığı aləti, həm də ətirli maddə adıdır. Beytin mə-

nası belədir, Onun-Barbədin əlindəki ud (çalğı aləti) manqal xasiyyəti daşıdığından ud (ətirli 

maddə) kimi nəğməsi ilə könülləri yandırdı. 

Yaxud da 

 

Barbədlə cəng səsi axıb, müxtəlif, 

Tük ilə rəng kimi birləşmişdir. 

 

Nizami bu beytdə musiqi sənəti ilə rəssamlıq sənətini yanaşı qoyulmuşdur. Doğrudan da, 

əsgər biz bir anlıq hər cürə qayğı-qüssədən özümüzü azad edib ürəyimizi oxşayan musiqiyə 

qulaq kəsilcək, gözlərimizin qarşısına gözəl mənzərələr, beynimizə əsrarəngiz təsəvvürlər gə-

lər ki, bununla da ruhumuz təzələnər. Əlbəttə, rəsmdən musiqiyə də gözəl bir yol açmaq olur, 

hər hansı tablo və ya lövhə özü musiqi diqtə edir. Nizaminin musiqi ilə rəssamlığı birləşdirən 

həmin təsəvvürünü biz də yaşaya bilərik.  

N.Gəncəvi insan  zəkası və ağlının qüdrətinə inanır, insanları elmləri öyrənməyə çağırırdı. 

“Xəmsə”sində elmi biliklərin mənimsənilməsi zəruri sayılır və İsgəndər obrazında elmlərə yi-

yələnməyin zirvəsi təsvir edilir. İsgəndər bütün dünya dillərində elmə, fəlsəfəyə aid nə vardı-

sa, hamısının yunan dilinə tərcümə edilməsinə əmr verir, elmin inkişafına külli miqdarda və-

sait sərf edir. 

 

Elm üçün sərf etdi o, xeyli dövlət, 

Gənclər elmə, fənnə eylədi rəğbət. 

Elmə qiymət qoydu böyük hökmran, 

Elm ilə ucaldı dünyada yunan. 

 

Nizami İsgəndərin elmə, qədim mədəni irsə nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyini İran şahı 

Daranın bu qızıl mücrüsünü əldə etmiş döyüşçünün sualına cavabında bir daha təsdiq edir. 
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Döyüşçü İsgəndərdən soruşur: “Daranın qızıl mücrüsünə nə qoyaq?” İsgəndər: “Homerin 

əsərlərini” — deyə cavab verir.  

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində təlim-tərbiyə problemi əsas yer tutur. Məlum olduğu 

kimi, Nizami “Xosrov və Şirin” əsərini başa çatdırarkən oğlu Məhəmmədin 7 yaşı var idi. Bu 

vaxt artıq sevimli Afaqı həyatda yox idi. Nizami anasız Məhəmmədin tərbiyəsi ilə xüsusi 

məşğul olurdu. O, oğluna xitabən yazırdı: “Ey gözümün işığı 7 yaşlı oğlim! Mən səni böyüt-

müşəm, lakin ruzini verən Allahdır. Sözlərimə qulaq as, elm öyrən, elm Allahın elmidir. Oğ-

luna məsləhət görürdü ki, havada olan sözlərə qulaq asma, elm öyrən. Onu “özünün bilici, 

tay-tuşundan fərqli, ağıllı” alandırırdı.  

Məlum olduğu kimi, Nizami “Leyli və Məcnun” poemasını 1188-ci il sentyabrın 24-də 

(hicri tarixi ilə 584-cü ilin rəcəb ayının axırı) bitirmişdir. Bu vaxt Məhəmmədin 14 yaşı var 

idi. Nizami həmin poemada yazırdı: “7 yaşında olarkən kül kimi çəməndə idin. İndi yaşın 14-

ə çatmışdır. Sərv ağacı kimi boy atmısan. İndi qafil olma, oynamaq vaxtı deyildir. Hünər vax-

tı, başını ucaltmaq vaxtıdır. Çalış savad, elm, bilik,  hünər öyrən. Əgər belə olsa, gündən-günə 

sənə yaxşı baxarlar. Ad və sanın ağıllı olmaqdadır. Bu nəsil böyük ağacdan xalidir. Böyük və 

ağıl sahibi olsan, mənim oğlum olmağın da faydası yoxdur”. burada Nizami demək istəyir ki, 

yəni əgər atan alimdirsə, sənin ağlın olsa, mənim kimi ataya da ehtiyac olmaz. 

Nizami sonra oğluna deyir: Kaman kimi qoşun qıran, öz xasiyyətinin övladı ol. Dövlət 

yığmaq istəsən, həddi gözlə, Allahın xalqı ilə ədəbli dolan. Ağıl ilə elə bir sənətdə yapış ki, öz 

işindən xəcalət çəkməyəsən. Əgər atanın bu nəsihətinə qulaq asan, xoşbəxt olarsan. 

Nizami oğluna şair olmağı məsləhət görmür. O deyir ki, şeirin mərtəbəsinin yüksək olma-

sına baxmayaraq bu yüksəklik Nizami ilə bitdi. Elə bir elm axtar ki, o faydalı olsun. O, oğluna 

fəqih və ya həkim olmağı məsləhət görür və tövsiyə edir ki, insan öldürən həkim yox, bilikli 

həkim ol. Fəqih də olsan, hiyləgər fəqih olma. Nizami qeyd edir ki, hər iki peşəyə yiyələnsən, 

yüksələrsən. hamının yanında hörmətli olarsan. Nizami oğluna hər bir varağı oxuyarkən diq-

qətli olmağı, onu başdansovdu oxumamağı məsləhət görür və yazır ki, hər varağını oxuyarkən 

çalış ki, o elmi biləsən. Məhz burada Nizami pis papaqçıdan palanduzun yaxşı olduğunu bil-

dirir.  

 

Palangəri be ğayəte xod, 

Beytər ze kolaahduzi-ye bəd. 

 

(Palanduz öz növbəsində pis papaqçıdan yaxşıdır) 

Nizami dördüncü poemasını — “Yeddi gözəl” əsərini 1192-ci ildə yazmağa başlayır. Bu 

vaxt Məhəmmədin 18 yaşı var idi. Nizami, yenə də burada oğluna nəsihət verərək onu bilikli, 

ayıq-sayıq olmağa çağırır. Nizami deyir: “Sikkə üzərində yaxşı ad təsviri çək ki, daha çox 

yüksələsən. Mən də şəhərə bağlı olduğum üçün sənin yüksəkliyindən başı uca olum. Xeyirxah 

olsan, nəhayət, sənə yaxşı olar. Həmn işinin müşk qoxusu olsa kifayətdir. O, yüz adama pis ad 

gətirər. Ovun bir xam olsa, yüzlərlə ov onun hesabına tələyə düşər. 

Nizami Gəncəvi oğlu Məhəmmədə fəlsəfəni öyrənməyi tövsiyə edib deyirdi ki, məhz bu 

yol ilə bağlı qapıları aça bilərsən. Öyrənməkdən çəkinib, utanmayan şəxs daşdan cəvahirat çı-

xarar. Vaxtında biliklərə yiyələnməyən, sonralar ona sahib ola bilməz, utanar. Hafizəli adam 

çalışmalıdır ki, tənbəl olmasın. Elə hafizəli tənbəllər vardır ki, tənbəllikdən dulduz satan ol-

muşlar. Lakin elə hafizəsiz küt (uşaq) vardır ki, yaxşı təlim alaraq yeddi iqlimin qazi-ülqüz-

zatı (qazilər qazisi) olmuşdur. Ov tutan itlərə də təlim vaxtı yemək verirlər. Onlar bu təlimi 

ala bilməzsə, onlara verilən yemək də haramdır. Bədən çırağdır, ağıl isə onun yağı. Ağıl can-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 141 

dır, ürəyimiz onun bədəni. Ruh ilə ağıl bir yerdə daimi olaraq diridir. Səndə sağlam bədən və 

ağıl vardır, buna şübhəm yoxdur, bu ikisindən birisi səndə olmazsa, heç kəsə demə ki, sən heç 

kəssən. Bir məlumat sahəsindən yapış ki, onda mükəmməl olasan. Nə qədər cavanlıq və sağ-

lamlığın vardır, bütün arzularına çata bilərsən. Nə qədər dünyada çiçəklənmə dövrünü keçirir-

sən, elə yol get ki, ona ayağın müqavimət göstərə bilsin. 

Nizami yazır ki, artıq mənim söyüd ağacı kimi çiçəklənmə vaxtım keçmişdir. Lalə saral-

mış, bənövşə ağarmışdır, sağlam olmadığım üçün geri qalmışam, kişi kimi gəzirəm, lakin da-

ha o kişi deyiləm. 

Göründüyü kimi, Nizami oğlu Məhəmmədə hələ 18 yaşı olarkən yenə nəsihət verir. Nə 

qədər sağlamlıq və cavanlığı var elm öyrənməyi tövsiyə edir. Nizami az danışmağı, düşünüb 

danışmağı tövsiyə edir. O,“Şərəfnamə” əsərində deyir ki, nə qədər səndən bir söz soruşmayıb-

lar, dodağını bağla. Soruşmadan hər kəs söz desə. Onun bütün dedikləri heç olar. Ona görə də 

Nizami Gəncəvi: 

 

Dəhən pa be mecmar bərduxən, 

Beh əz qoftən-o qofte pa suxtən, (“Şərəfnamə” səh.857). 

 

Yəni mismar ilə ağızı tikmək, danışmaq və danışdığın sözü hədərə verməkdən yaxşıdır. 

Nizami qeyd edir ki, xurma ağacı hündür olmasa, hər bir uşağın ona zərər toxundurmasından 

yaxa qutara bilməz. 

Maraqlıdır ki, Nizami əməyə çox yüksək qiymət vermişdir. O insanları işləməyə dəvət 

edib deyirdi: Ürəyinə, əlinə qoy tikan dəysin. Lakin tənbəllik etmə. Bir işdən yapış. Bir işə əl 

atsan, heç kəsin qarşısında əl uzatmasan. Torpaq ye, lakin paxıl adamların çörəyini yemə. 

Özünü kölgəyə verib, tənbəllik etmə, kölgədə oturmaq heyvanların işidir. 

Nizami gənc ikən hər bir elmə, peşəyə yiyələnməyi və gənclikdən bacarıqla, ağılla istifadə 

etməyi tövsiyə edir: “Əgər cavanlığın qəflət ilə gedibsə, əfsus olsun. Qoca olmayınca cavanlı-

ğın qədrini bilməzsən. Cavan ağaca bağban yaxşı baxır, qocaldıqca onu qırır. Cavanlıq dövrü-

nün öz hərarətli od kimidir. Lakin cavanlıq yaxşıdır, qocalıq isə açıdır, təzə budaq novbarlıq 

gül üçündür, quru odunun axırı küldür. 

Nizami insanlara əvvəlcə öz eybini görməyi tövsiyə edir. O, yazır ki, “Sən öz eybinə göz 

yumub, başqalarından eyb axtarırsan, Güzgü kimi eybi əks etdirmə, özündəki eybi əvvəl tap. 

Başqalarının eybinə gözünü yum, güzgüdə öz eybini axtar. Hər şeydə hünər və eyb vardır. 

Eyb axtarmasan, hünər əldə edərsən. Gecə çıraq ilə qarğanı görə bilməzsən, yalnız gündüz 

onu görə bilərsən. Tovuz quşunun qanadı parıldayır, lakin ayağına baxdıqda heyfslənir. Qar-

ğanın isə bədəni bütün qara rəngdədir, lakin gözləri ağdır. Sən onun gözlərinə bax”. 

Nizami sərxoşluğa qarşı çıxır. O, tərbiyə verən ağılı sərxoş etməməyi tövsiyə edərək yazır: 

“Hər məqamda meyin halal olmasına baxmayaraq sənin ağlının düşməni olduğu üçün haram 

edilibdir. Mey, müvəqqəti də olsa, dünyanın qəm və kədərini aparsa da, onu içmə, ağlını apa-

rır. Mey səni hər şeydən, dünyadan xəbərsiz edər”. 

Nizami uşağı erkən vaxtından düzgün tərbiyə etməyi tövsiyə edir: “Ağaca peyvənd edər-

kən əyri becərdikdə, onu oda çevirməkdən başqa duz etmək olmaz”. Nizami dili şirin olmağı 

məsləhət görür və yazır ki, “bir çox başlar dilin ucundan torpağın altına getmişdir”. 

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində yazdığı hikmətli sözlərin bəzisini oxucuların nəzərinə 

çatdırmaq istəyirik.  

Qoca ağaca mişar vurma. 

Hər kəs bir gecə evində ədalətli iş görsə, özünün sabahkı evini abadlaşdırmaq olar. 
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Yetim malını mənimsəmək düzgün deyildir. 

Saxta iş görmə ki, sonra xəcalət çəkəsən. 

Dahi mütəfəkkir, tədqiqatçı şair daim axtarmış, özünün dediyi kimi, sözlər padşahının 

“axtaran tapar” məsəlini özünə yaradıcılıq devizi seçmişdir. Nizami bütün əsərlərində çox mə-

suliyyətli, dərin təfəkkürlü bir tədqiqatçı alim kimi göz önündə canlanır. Bu günki gənclər, el-

mi tədqiqatlarla məşğul olanlar Nizamidən necə tədqiqat aparmağı, özündən əvvəlki ədəbiy-

yata isə necə qayğı ilə yanaşmağı, hər kəsin haqq sözündən qiymətli bir mənbə kimi istifadə 

etməyi öyrənməlidirlər. 

Beləliklə, Nizami Gəncəvinin bütün əsərlərində günün tələbləri ilə səsləşən, uşaqıarın tər-

biyəsində mühüm yer tutan özünəməxsus tərbiyəvi fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalədə N.Gəncəvinin yaradıcılığın-

da öz əksini tapan və bu gün də əhəmiyyətini qoruyub saxlayan təlim-tərbiyə örnəkləri ğz ək-

sini tapmışdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə böyük mütəfəkkir Ni-

zami Gəncəvinin yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələləri güclü izah edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əksini tapmış fikirlər, şərhlər N.Gən-

cəvi yaradıcılığını tədqiq edən, öyrənən tədqiqatçılar, müəllimlər, tələbələr üçün əhəmiyyətli-

dir. Bu fikirlərdən tədris resurslarının hazırlanmasında istifadə etmək olar. 
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Мысли об образовании,  искусстве и воспитании 

в творчестве НизамиГянджеви 

 

Резюме 

 

Статья  посвящена вопросам воспитания  в творчестве выдающегося поэта и мысли-

теля азербайджанского народа Низами Гянджеви. В произведении комментируется  

трактовка творчества Низами Гянджеви как национальной нравственной ценности. В 

статье также представлены идеи о роли примеров образования, искусства и воспитания 

в анализе эстетических и нравственных качеств подрастающего поколения как лич-

ности.  
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A.B. Gadimova 

 

Thoughts on education, art and upbringing  

in Nizami Ganjavis works 

 

Summary 
 

The article is dedicated to the issues of education in the works of the prominent poet and 

thinker of the Azerbaijani people Nizami Ganjavi/ The work comments on the interpretation 

of Nizami Ganjavis creativity as a national moral value/ The article also contains ideas about 

the role of education, art and upbringing in the analysis of the role of aesthetic and moral 

qualities of the growing generation as a person.  
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Təlim təhsil alanların müxtəlif bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə səbəb olan idrak 

fəaliyyətidir. Təlimdə psixi inkişaf ən mühüm məsələlərdən biridir. Məşhur İsveçrə psixoloqu 

J.Piaje belə hesab edir ki, uşağın psixi inkişafı özünün daxili qanunlarına malikdir və bir sıra 

özünəməxsus mərhələlərdən keçir. Onun fikrincə təlim inkişafa heç bir əsaslı təsir göstərə bil-

məz. Ona görə də təlim inkişafa uyğunlaşmalı və onun tənzim edilməsi üçün məhz inkişafın 

səviyyəsi əsas götürülməlidir (1). 

Ali məktəblərdə tarix təlimi prosesində də müəllim fənni tələbələrə sevdirməlidir. Tələbə-

ləri psixoloji olaraq təlimə hazırlamalıdır. Təlimin əsas məqsədi bilik verməkdən ibarət deyil-

dir həm də psixoloji tərəfdən tələbələri hazırlamaqdan ibarətdir. Bəzən təlimdə uğursuzluqlar 

baş verir və müəllimlər bunu sosial amillərlə əlaqələndirirlər. Lakin təlimdə uğursuzluğun 

əsas səbəbi müəllimin tələbə psixologiyasını bilməməsi, onu idarə etməyi bilməməsi üçün baş 

verir. Tarix təlimi digər təlimlər kimi çətin prosesdir. Çətinlik həm daxili, həm də xarici sə-

bəbləri vardır və təlimdə olan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün müəllimlər yüksək psixoloji 

bacarığa sahib olmalıdırlar. 

Tarix təlimi prosesində ali məktəblərdə hal-hazırda müəllimlər ənənəvi üsullardan daha 

çox istifadə edirlər. Bu zaman təlim prosesində müəllimlər özləri çalışır və tələbələrdən hazır 

cavablar tələb edirlər. Belə təlimdə tələbələr əzbərçi olurlar. Bu üsul tələbələrinin hafizələrinin 

inkişafına səbəb olur ancaq tələbələrin təfəkkürünün inkişafı ləngiyir. Müəllimlər tarixin hər 

hansı bir bölməsi ilə bağlı mövzular seçərək tələbələrin həmin mövzular üzrə aradırma apar-

malarını təmin etməlidir. Tələbələr araşdırma aparmağa başlayacaqlar, məsələləri müstəqil sü-

rətdə həll etməyə çalışacaqlar (4). Nəticədə tələbələrdə yaradıcı təfəkkür formalaşacaqdır. 

Müəllimlər təlimdə tələbələrin daxili tələbatlarını bilmədən idrakını nəzərə almadan bilik ve-

rirlər. Müəllim bilik verdiyi zaman həmin biliklə tələbənin qavramasını nəzərə alaraq tələbə-

nin psixi gərginliyini aradan qaldırmalıdır. Bu zaman təlim müvəffəqiyyətlə sonlanacaqdır. 

Tələbələr bilikləri qavradıqdan sonra faktlarla həmin bilikləri uyğunlaşdırmalı və sistemə sal-

malıdır. Müəllimdə təlim fəaliyyəti zamanı tələbələrin yaradıcılığını oyatmağa çalışmalıdır. 

Onlara düşündürücü suallar verməlidir. Belə dərsləri ancaq təcrübəli müəllimlər həyata keçirə 

bilərlər.                       

Ali məktəblərdə tarix təlimində tələbələr müxtəlif bacarıq və vərdişlərə yiyələnirlər. Burda 

hafizənin böyük rolu vardır. Təlimdə çalışılmalıdır ki, əldə olunmuş biliklər yadda saxlanılsın. 

Bu ilk növbədə tələbənin qavrayışından asılıdır. Qavrama dərin olduğu zaman biliklər yaddaş-

da qalır. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, məlumat az verildiyi zaman və həcmi az olduqda öyrə-
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nənlər tərəfindən yadda qalmır. Təlimdə mənimsəmə əsasdır. Bəzən tələbələr hər hansı mövzu 

ilə bağlı məlumatları əldə edirlər, mövzunu öyrənirlər. Lakin burada əsas məqsəd əldə edilmiş 

məlumatları tətbiq etməkdir. Tələbələr dərsdə mövzunu öyrənir amma müəllim mövzu ilə 

bağlı fərqli formada suallar qoyduqda tələbə qarışdırır və sualı anlamır. Burada müəllim tələ-

bələrə təsir etməlidir. Tələbələrin gərgin çalışmasına, onların yaradıcı təfəkkürünün formalaş-

ması üçün tapşırıqlar verməlidir.                                

Təlimdə müəllimlərin çox qarşılaşdığı problemlərdən biri də diqqətin yayılmasıdır. Dərsdə 

diqqətin yayılması tələbənin daxili vəziyyəti və ətrafdakıların təsiri ilə də baş verə bilir. Müəl-

lim dərsini dəqiq təşkil etdikdə cəzbedici, maraqlı, aydın olduqda tələbələrin dərsdə diqqəti 

yayılmayacaqdır və ya cüzi bu hallar ilə qarşılaşacaqdır. Psixologiyada diqqət aşağıdakı kimi 

bölünür: 

a) niyyətsiz, iradi, səy sərf edilmədən meydana gələn, adətən, yeni və güclü qıcıqlandırıcı 

tərəfindən yaradılan qeyri-iradi diqqət; 

b) şüurlu və qəsdən müvafiq obyektlərə; 

c) diqqəti lazımi obyektə yönəldən zaman edilən iradi səydən sonra şagirdlərdə qeyri-ixti-

yari olaraq mühafizə olunan diqqət. 

Müəllim bu prosesdə səbrili olmalıdır. Dərsi nə sürətli, nə də ləng aparmamalıdır. K.D. 

Uşinski təlim işində öyrənənlərin diqqətli olmasının əhəmiyyəti barədə yazırdı: “Diqqət ruhu-

muzun elə bir yeganə qapısıdır ki, şüurumuzda olan hər bir şey mütləq buradan keçir; deməli, 

təlimin heç bir kəlməsi bu qapıdan keçmədən uşağın ruhuna daxil ola bilməz. Aydın məsələdir 

ki, uşağı bu qapını açıq saxlamağa alışdırmaq birinci dərəcəli əhəmiyyətli bir işdir, təlimin bü-

tün müvəffəqiyyəti buna nail olmaq üzərində qurulur” (6, s. 93). 

Təlim prosesində tələbələrin tarixi məlumatları öyrəndiyi zaman bəzi tələbələr öyrənmək-

də çətinlik çəkirlər. Psixoloqlar burada öyrənməyə qabillik anlayışını irəli sürmüşlər və hər bir 

tələbənin müxtəlif mənimsəmə qabiliyyətinin olduğunu bildirmişlər. Ancaq müəllimlər bunu 

tələbənin əqli inkişafı ilə qarışdırmamalıdır. Bəzən yüksək əqli inkişafa sahib olan şəxslər öy-

rənməkdə çətinlik çəkirlər. Burada bizə məlum olur ki, tələbələrin tarix təlimində hər hansı bir 

mövzunu öyrənə bilməsi üçün əvvəlcədən bilik, bacarıq və vərdişlərini təlim boyunca forma-

laşdırmaları lazımdır (6, s. 90). Təlim prosesində öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin etmək 

üçün diqqətə xüsusi yer verirlər. Xüsusilə təlim fəaliyyətində diqqətin oynadığı rolu əvəzsiz-

dir. Müəllim tələbənin fikrini dərsə yönəltməyi bacarmasa tələbədə mövzu ilə bağlı informasi-

yalar əldə edə bilməyəcəkdir. 

Biz tarix təlimində müxtəlif biliklər əldə edirik. Ancaq bu biliklər bizim inkişafımıza nə 

dərəcə təsir edir. Təlimin inkişafedici xüsusiyyəti pedaqoji psixologiyanın ən aktual problem-

lərindən biridir. L.S. Vıqotskiyə görə, təlim inkişafın başlıca şərtidir. Ümumilikdə psixoloqlar 

şəxsiyyətin psixi inkişafını təlimin nəticəsi olaraq görürlər (5, s. 551). Professor Ə.Ə. Əlizadə 

bu məsələ ilə bağlı olaraq qeyd edir ki, “inkişafetdirici təlim prinsipi şagirdlərin əqli inkişa-

fına xüsusi əhəmiyyət verir və onu şəxsiyyətin formalaşması ilə qarşılıqlı əlaqədə araşdırır” 

(5, s. 551). Yəni təlimdə həm tələbələrin bilik, bacarıq, vərdişləri, həm də əqli inkişafını for-

malaşdırmaq lazımdır. 

Tarix təlimində təlim və tərbiyə işlərinin həyata keçirilməsi öyrədici mühitdən asılıdır. Öy-

rədici mühitin 1 növü də sosial-psixoloji mühitdir. Sosial-psixoloji mühitdə tələbələrin həm 

digər tələbə yoldaşları, həm də özü ilə olan əlaqəsi aiddir. Tələbələrin bir-birilə olan qarşılıqlı 

əlaqəsi, tələbə-müəllim əlaqəsi sosial-psixoloji mühitdə formalaşır. Burada müəllim tələbələr-

də özünəinam formalaşdırmalıdır. Əgər müəllim tələbəni səhv dediyi zaman danlasa onun ba-

carıqsız olduğunu bildirsə bu zaman tələbəyə psixoloji təzyiq göstərilir ki, buda tələbənin tə-
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limdə uğursuz olmasına gətirib çıxardır. Tarix təlimində müəllimlərin rolu əvəzsizdir. Müəl-

limlərin funksiyaları inkişafetdirici, tərbiyəedici, öyrədici olmalıdır. Müəllim hər zaman tə-

limdə tələbələrin əqli, yaradıcı fəaliyyətini inkişaf etdirməlidir. Onları tək əzbərçiliyə deyilir 

həm də mövzu ilə bağlı yaradıcı fikirlərini bildirməyi öyrətməlidir. Çalışmalıdır ki, tələbələr 

öz fikirlərini müstəqil formada bildirməyi bacarsınlar. Bu zaman tələbələrin özünə inamı arta-

caq, yaradıcı, tənqidi təfəkkürü formalaşacaqdır. Tələbələrin fənnə olan marağını artırmalıdır. 

Psixoloji cəhətdən onları fənnə hazırlamalıdır. Tələbələr mövzunu dərsliklərdən, mühazirələr-

dən əldə edib öyrənirlər. Tələbə mövzunu o zaman öyrənə bilər ki, onu qavramağa əvvəlcədən 

psixoloji cəhətdən hazır olsun. Əgər tələbə qabaqcadan dərsliyə, mövzuya etinasız yanaşırsa 

məlumatı öyrənə bilməyəcəkdir. Qavrama ilk növbədə tələbənin psixologiyası ilə bağlıdır. 

Qavrama həm də tələbənin marağından asılıdır. Əgər tələbə fənni sevirsə onu maraqla öyrənə-

cəkdir. Araşdırmalar aparacaq, mövzular üzərində tədqiqatlar aparacaqdır (2, s. 126). Qavra-

ma müəllimin fəaliyyəti ilə də bağlıdır. Tələbələr üçün birinci mənbə müəllimin sözüdür. Va-

gində bununla bağlı demişdir ki, müəllimin canlı sözü şagirdin, tələbənin mənəvi inkişafına 

güclü təsir edir. Tarix təlimində müəllim dərsdə müxtəlif metodlar seçərək tələbələrin mövzu-

nu mənimsəməsinə, onların diqqətini dərsə yönəltməyə çalışmalıdır. Əgər mühazirə maraqsız-

dırsa tələbə müəllimi dinləməyi buraxacaq və nəticədə qavrama zəifləyəcəkdir. Çox hallarda 

öyrənilmiş material tələbələrin yaddaşından çıxır. Bunun səbəbi həmin mövzunun qavrayaraq 

öyrənilməməsidir. Tələbə mövzuya laqeyd yanaşır və sonra həmin mövzu unudulur. Müəllim 

dərsdə mövzuları təkrar soruşmalıdır. Təkrar edildikdə mövzu möhkəmlənir. 

Tarix elmi tarixi məlumatların, mənbələrin aşkara çıxarılmasına, araşdırma aparılmasına 

xidmət edir. Əldə etdiyimiz materiallar keçmişdəki hadisələr ilə gələcəkdə baş verənləri mü-

qayisə etməyə bizə imkan verir. Tələbələr araşdırma apardıqca yeni informasiyalar əldə edib 

öyrənirlər. Nəticədə onların idrakı inkişaf edir, təfəkkürü formalaşır. Tarix təlimində müxtəlif 

bilik mənbələrindən istifadə tələbənin idrak inkişafına güclü təsir edir. 

Məqalənin aktuallığı. Ali məktəblərdə tarix təliminin öyrənilməsində müəllimin tələbələ-

rin psixi inkişafına önəm verməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Tələbə təlimə qabaqcadan psixoloji 

cəhətdən hazırlanmalıdır. Bunun sayəsində təlimdə nəticə daha uğurlu olacaq və tələbələr ta-

rix təlimində  yüksək nailiyyətlər əldə edəcəklər. Məqalənin də aktuallığı  onun məhz bu kimi 

vacib bir mövzuya həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində ali məktəblərdə “Tarix” təlimi prosesində sosial-

psixoloji mühitin yaradılması araşdırılmışdır. Tədqiqatın əhəmiyyəti sistemli bir şəkildə öyrə-

nilmişdir. Tələbə-tələbə, müəllim-tələbə əlaqəsinin təlimə təsiri məqalədə öz əksini tapmışdır. 

Təlim zamanı sosial-psixoloji mühitin yaradılmasıvə onun əhəmiyyətinin təhlili verilmişdir 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərdə “Tarix” təlimində so-

sial-psixoloji mühitin yaradılması tələbələrdə yarana bilinəcək psixoloji problemlərin aradan 

qaldırılmasına köməklik edə bilər. 
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Dünya ədəbiyyatının orta ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin praktiki əhəmiyyəti, elmi-

nəzəri xüsusiyyətləri, tədris zamanı metodiki işin düzgün qurulması, tədris işinin səmərəli təş-

kili ilə bağlı ətraflı araşdırma aparmaq, mövzunu daha dəqiq təhlil etmək zəruridir. Dünya 

ədəbiyyatının tədris və təlim məsələlərində təcrübədən çıxış edərək düzgün proqnozların qo-

yulması, dəqiq istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Bu baxımdan bilməliyik ki, “Orta 

əsrlərdə ədəbiyyat müstəqil bir fənn kimi tədris olunmamışdır. Ədəbiyyat sinif-dərs şəraitində 

öyrənilməyə, əsasən, XIX əsrdən başlanmışdır. Bunun da səbəbi onunla bağlıdır ki, dərsə ve-

rilən tələblər bu dövrlə daha çox səsləşir. A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, S.Ə.Şirvani, R.Əfəndi-

yev, M.Mahmudbəyov, S.M.Qənizadə, N.Nərimanov, F.Ağazadə, A.Şaiq, H.Cavid və başqa-

larının dərs deməsi unudulmaz bir xatirəyə çevrilmişdir. Çarizm tərəfindən xüsusi məktəblə                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

rin açılması, fənlərin tədris proqramına uyğun keçilməsi, cədvəl üzrə dərslərin tədrisinə icazə 

verilməsi dərsin əsas xüsusiyyətinə çevrilir” (1, s. 17). Bu ziyalılar təkcə öz yaradıcılıqları, 

əsərləri ilə deyil, fəaliyyətləri ilə də tədrisin səviyyəsinin inkişafına və genişləndirilməsinə şə-

rait yaratmışlar. “Belə maraqlı məqamlara XIX əsrdə, XX yüzilliyin əvvəllərində fərdi mək-

təblərdə dərs deyən, metodik məktəb yaradan müəllimlərin fəaliyyətində, seminariya və gim-

naziyada işləyən pedaqoq və metodistlərin, ziyalıların iş təcrübəsində geniş yer verilirdi. Mir-

zə Şəfi Vazeh, Abbasqulu ağa Bakıxanov. Mirzə Fətəli Axundzadə, Soltan Məcid Qənizadə, 

Seyid Əzim Şirvani, Firudin bəy Köçərli, Rəşid bəy Əfəndiyev, Fərhad Ağazadə və digər ta-

nınmış ziyalıların pedaqoji fəaliyyətdə yer vermiş maraqlı iş üsulları sonrakı dövrlərdə fəaliy-

yət göstərən məktəblərin iş təcrübəsində əhəmiyyətli yer tutmuşdur” (1, s. 27).   

Elə buna görədir ki, Azərbaycan məktəbinin inkişaf xronologiyası, ədəbiyyat fənninin təd-

risi tarixi və bununla əlaqəli digər pedaqoji məsələlərlə bağlı aparılmış araşdırmaların nəticə-

lərinin əks olunduğu müxtəlif məzmunlu elmi və pedaqoji məqalələrdə, təhlillərdə, monoqra-

fiya və dərsliklərdə bu və ya digər formada dünya ədəbiyyatı ilə bağlı fikirlər yer almış, təhlil 

edilmişdir. Azərbaycan məktəbinin inkişaf xronologiyası haqqında təhlil aparan tədqiqatçılar  

“Mədrəsələrdə dərs kitabı kimi “Quran” və hədis kitablarından başqa ən çox istifadə edilən ki-

tablar Biruninin, ibn Sinanın, ibn Rüşdün, Fərabinin, Sədi Şirazinin, Şihabəddin Sührəverdi-

nin, daha sonralar Ruminin “Məsnəvi”si, Füzulinin “Divan”ı kimi əsərləri, “Kəlilə və Dim-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 149 

nə”, “Qabusnamə” kimi əxlaqi-mənəvi dəyərli əsərləri olmuşdur” (2, s. 145), – qeyd edərək 

bu əsərlərin hər birinin tədrisdə oynadığı rolu araşdırmış və qiymətləndirmişlər. Amma möv-

cud material bazasını tədqiq edərək müasir təhsil standartlarının tələblərini araşdırdıqda görü-

rük ki, ümumtəhsil məktəblərində dünya ədəbiyyatının tədrisi işinin təşkili, şagirdlərdə müasir 

planetar təfəkkürün formalaşdırılması, təhsilin çağdaş paradiqmalarının reallaşdırılması prob-

lemləri dəqiq və hərtərəfli araşdırılmamışdır. Halbuki Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir 

tarixi, ümumtəhsil məktəblərinin tarixi, onun müəyyən regional formalaşma mərhələləri, döv-

ri problemləri, təhsil səviyyələri və xüsusiyyətləri ilə bağlı tədqiqatlar kifayət qədərdir. Müx-

təlif mərhələlər, ayrı-ayrı fənlərin tədrisi məsələləri, metodiki xüsusiyyətlər, tədrisin təşkili 

formaları və fənnin xüsusiyyətləri ilə bağlı elmi araşdırmalar, metodiki işlər də az deyildir. 

Lakin dünya ədəbiyyatı nümunələrinin məzmunu, səviyyəsi və tədrisinin təşkili, tədris resurs-

larında əks olunma forması ilə bağlı sistemli tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

ciddi və fundamental tədqiqatlardan danışmaq, təəssüf ki, mümkün deyil.  

Orta ümumtəhsil müəssisələrinin tarixinə, tədris resurslarının keçdiyi inkişaf yoluna nəzər 

saldıqda ilkin pedaqoji vərdişlərin meydana gəldiyi zamanlara qədər gedib çıxmaq mümkün-

dür. Bilirik ki, ilk dərs-təlim vərdişləri ibtidai icma quruluşuna aiddir. Hələ o zamanlarda ibti-

dai ailə yiyələndiyi əmək vərdişlərini, qazandığı təcrübəni sonrakı nəslə ötürmək ehtiyacı hiss 

etmişdir. Məhz bu ehtiyaclar yazının ilk növlərinin, ilk yaddaş avadanlıqlarının və “təlim ma-

teriallarının” meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə, zaman ötdükcə müasir dərs stan-

dartları və buna əsaslanan dərsliklər meydana gəlmişdir. Görkəmli məktəbşünas akad. H.M. 

Əhmədov yazırdı: “Mezolit və enolit dövrlərinə aid edilmiş daşüstü yazılar ən qədim dövrlər-

də Azərbaycanda bədii zövq və rəsm mədəniyyətinin varlığını və inkişaf prosesini göstərir. 

Həmin rəsmlər qədim qobustanlıların təfəkkür tərzini və bu dövrlərdə mövcud olan öyrənmə-

öyrətmə aktlarını, təlim mədəniyyəti ünsürlərinin ilkin formada varlığını bildirir” (3, s. 8).  

İlkin pedaqoji vərdişlərin yarandığı tarixi və coğrafi məkan olaraq Azərbaycanda dünya 

ədəbiyyatı nümunələri ilə ilk tanışlığın yaranması ilə bağlı qəti fikir söyləmək qeyri-mümkün-

dür. Bu mənada ki, tədrisin başladığı ilk zamanlarda təhsilin məzmunu qəbilə-tayfa insanına 

yaşam vərdişlərini, əmək, ovçuluq, yığıcılıq vərdişlərini aşılamaqdan ibarət idi. “İnsan cəmiy-

yətinin ilkin inkişaf dövrü - ibtidai icma cəmiyyətində yazılı mənbələrin olmaması bu dövr 

tərbiyə sisteminin öyrənilməsində bir sıra çətinliklər yaradır. Ancaq maddi və mənəvi mədə-

niyyət abidələrinin, dil və şifahi xalq ədəbiyyatının öyrənilməsi insanın yarandığı ilk çağlarda 

tərbiyənin meydana gəlişi ilə bağlı müəyyən fikirlər irəli sürməyə imkan verir. İbtidailiyini in-

di də mühafizə edib saxlayan qəbilələrin həyatı haqqında etnoqrafik məlumatlar (əmək və 

məişət əşyaları, qayaüstü rəsmlər və s.) ibtidai icma dövründə tərbiyənin necə yarandığını tə-

səvvür etməyə imkan yaradır” (4, s. 19). 

İbtidai insan və ibtidai təfəkkürün təhsil üfüqləri qida problemlərinin, təbii fəlakət və çə-

tinliklərin aradan qaldırılması, nəslin davam etdirilməsi zərurətinin doğurduğu ehtiyacların 

ödənməsinin həlli ilə məhdudlaşırdı. “İlk pedaqoji təsəvvürlərin təşəkkülü ayrı-ayrı xalqların, 

o cümlədən Azərbaycan xalqının qədim adət və ənənələri, mərasim və ayinləri, əyləncə və 

oyunları ilə bağlı olmuşdur. Kökləri əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxan xalqın həyat müşahidə-

lərinin məhsulu olan atalar sözləri, zərb-məsəllər, mərasimlər, xalq oyunları, əyləncələr qədim 

insanların tərbiyəsi ilə bağlı fikirlərə parlaq sübutdur” (4, s. 19). 

Əgər əvvəllər xalq ədəbiyyatı nümunələri gənc nəslin tədrisinin məzmunu üçün kifayət 

edirdisə, zaman ötdükcə yeni ictimai münasibətlər prosesində bu, mövcud tələbatı ödəyə bil-

mədi. Cəmiyyətin inkişaf tarixi və zaman keçdikcə mürəkkəb siyasi-sosial quruluşa məxsus 

dövlətlərin yaranması, formalaşması, siyasi mövcudluqlardan doğan estetik-dini ideologiya-
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ların ortaya çıxması fərqli və dövrə uyğun yeni təhsil məzmunu, tələblər müəyyənləşdirdi. 

“İbtidai icma dövrünün sonunda indiki məktəblərin ilk rüşeymi olan “gənclər evi” yarandı. 

Burada uşaq və yeniyetmələrə əmək vərdişləri, bacarıqlar, mərasim ayinləri öyrədilirdi ki, bu-

rada başlıca tərbiyə forması oyun və məşğələlər idi. Ata xaqanlığı dövründə isə oğlanların tər-

biyəsi bütünlüklə ağsaqqalların və kahinlərin ixtiyarına keçdi. Əmlak bərabərsizliyinin yaran-

ması ilə bağlı kasıblar və varlılar ayrı-ayrı “gənclər evi”ndə tərbiyə almağa başladılar” (4, s. 

22).  

XII əsrə qədərki Azərbaycan təhsil tarixindən danışarkən zərdüşt məktəbini, xristian mək-

təbini, islam məktəbini xüsusi olaraq qeyd etmək və bunları bir-birindən fərqləndirmək zəruri-

dir. Məsələn, “Zərdüşt məktəblərində öyrədilirdi ki, insan həmişə mülayim, xoşxasiyyət, adil 

və xeyirxah, fitnə-fəsaddan, qəddarlıqdan, paxıllıqdan, yalançılıqdan uzaq olmalıdır. O, cə-

miyyətin fəal üzvü kimi əkinçiliklə, maldarlıqla məşğul olmalı, bataqlıqları qurudub onun 

məhsuldar torpağa çevrilməsinə səy göstərməlidir. Zərdüşt məktəblərində yetişən gənc nəslin 

mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinə xüsusi diqqət və əhəmiyyət verilirdi. Belə ki zərdüştlüyün əxlaqi 

idealı xeyirxahlıq, ədalət, yaxşılıq olduğundan Zərdüşt təlimində yaxşılıq və pislik anlayışı 

kəskin şəkildə qoyulur və bunların mahiyyəti açılır” (4, s. 35). Bu məktəblərin resurslarında 

da dünya ədəbiyyatı ilə bağlı təcrübənin mövcudluğu müşahidə edilmir. Qeyd edilən məktəb-

lərin əsas məqsədi mövcud dini ayin və rituallar haqqında insanları məlumatlandırmaq və bu 

ayinləri onlara mənimsətmək idi. Və bu məqsədlərin arasında dünya ədəbiyyatı və ədəbi pro-

sesi haqqında hər hansı bir məlumatın verilməsi və ya hansısa vərdişlərin mənimsədilməsi xü-

susi yer tutmurdu. 

Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı dövründə islam mədəniyyətinin təsiri ilə ölkəmizdə 

təhsil o dövr üçün görünməmiş səviyyədə inkişaf etməyə başladı. “Bir çox Orta əsr Azərbay-

can alimlərinin tibb və riyaziyyata aid əsərlərindən aydın görünür ki, onlar təbabəti və riyaziy-

yatı öyrənmək üçün yunan alimlərinin əsərlərinin ərəb dilinə tərcümə olunmuş nüsxələrindən 

dərs vəsaiti kimi istifadə etmişlər” (3, s. 24). Təbabət, riyaziyyat elmlərinin öyrənilməsinə və 

bununla bağlı tərcümə işinə marağın artması ilk tərcümə mətnlərinin tədrisə və təlimə daxil 

edilməsi demək idi. Bu isə öz ardınca bədii və ədəbi mətnlərin də tərcüməsini gətirəcək idi.  

II minilliyin astanasında yaranmaqda olan qüdrətli dövlətlər siyasi dağınıqlıqları aradan 

qaldırdıqca mərkəzi hakimiyyətin möhkəmlənməsi baş verirdi ki, nəticədə elm və təhsil ciddi 

şəkildə inkişaf edirdi. Ərəb və fars dili vasitəsilə Azərbaycan insanı dünya mədəniyyəti haq-

qında məlumat əldə edir, təhsil prosesində ondan istifadə edirdi. Hətta bu dillərin köməkliyi 

ilə dünya mədəniyyəti və ədəbiyyatının sistemli təqdimatı və bu təqdimatla bağlı tənqidi fik-

rin formalaşması prosesi də başlamışdır. Bu dövrdə Azərbaycan alimləri Şərqin ən nüfuzlu 

alimləri və dünya mədəniyyətinin ən tanınmış nümunələrinin yaradıcıları sırasında idilər. “XI 

əsr ərəbdilli elmi və ədəbi fikrimizin bir çox sahələrə dərindən nüfuz etməsi ilə xarakterikdir. 

Bəhmənyar kimi böyük filosofun, Xətib Təbrizi kimi görkəmli dilçinin, ədəbiyyatşünasın, 

şərhçinin, onlarla ilahiyyat aliminin yetişdiyi dövr əsası bundan əvvəlki əsrlərdə qoyulmuş 

mədəniyyətimizin yeni inkişaf mərhələsini əks etdirir” (5, s. 76).  

Yaxud Qədim dövrün sonlarında yaşamış Xaqani Şirvani yaradıcılığı dünya ədəbiyyatının 

ən zəngin nümunələrindəndir. İlkin Orta əsrlər təhsilinin yetirməsi olan Nizami Gəncəvinin 

yaradıcılığında təhsil və tərbiyə, xarici ədəbiyyat nümunələrinin tədrisi və öyrənilməsi ilə 

bağlı maraqlı məzmunlu nümunələrə rast gəlmək mümkündür. Şairin yaradıcılığı onun böyük 

filosof olduğunu ortaya çıxarır və bu, eyni zamanda dünyəvi təhsilə əsaslanan Azərbaycan-

Şərq təhsilinin səviyyəsini isbat etmiş olur. 

Nümunələr aydınlaşdırır ki, Azərbaycan Şərq düşüncə və təfəkkürünün tərkib hissəsi idi 
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və hazırda bizim üçün xarici ədəbiyyat nümunəsi hesab edilən yaxın və orta Şərq mədəniy-

yəti, ədəbiyyatı o zaman Azərbaycan üçün doğma idi, eyni bədii-estetik mənbə və ədəbi-poe-

tik, fəlsəfi prosesin tərkibinə daxil idi. Bu mənada, biz Orta əsrlərə qədər Azərbaycan məktə-

bində dünya ədəbiyyatı nümunələrinin tədrisi ilə bağlı ciddi fikir söyləyə bilmərik. Bu dövrdə 

Avropa, Qərb ədəbiyyatı da bizim üçün tədrisin tədqiqi sahəsində ciddi mənbə, nümunə ola 

bilməmişdir. Maraqlıdır ki, bu dövrdə Avropa təhsilalanı, Avropa insanı daha müasir elm, 

mədəniyyət, ədəbiyyat ardınca Şərqə, eləcə də Azərbaycana üz tuturdu. Məsələn, hələ Orta 

əsrlərdə suffələr adlandırılan məktəblər var idi ki, sonralar bu məktəblər Avropa və Qərb üçün 

bir model oldu. “Suffə İslamın ilk oxuyub, yazma yeri hesab edilirdi... Suffənin qurulması ilə 

islam təlimi yeni bir forma alır, gərgin təhsil həyatı başlayırdı. Beləliklə, deyə bilərik ki, ilk 

“kollektiv təhsil”in təməli elə burada qoyulmuşdur. Suffə özündən bir neçə əsr sonra Avropa-

da və başqa ölkələrdə kollektiv halda yaranan məktəblər üçün bir model oldu. Suffə davamlı 

şagird tərkibi olan bir məktəb idi. Suffədə təlim - tərbiyə işlərinə, nizam intizama, təmizliyə 

ciddi fikir verilirdi” (6, s. 99).  

Deməli, Azərbaycanın ərəblər tərəfindən işğalı, orta əsrlərdə bu ərazilərdə müxtəlif ümum 

-Şərq kontekstli dövlətlərin yaranması bu dövrün tədris və məktəb tarixinin məzmununa 

ümum-Şərq kontektində baxmağı zəruri edir. Odur ki, islam dövrü mədəniyyətinin əks olun-

duğu VIII-XIX əsrə qədərki Azərbaycan məktəbi və tədris resurslarında əksini tapmış Şərq 

mədəniyyəti və ədəbiyyatı nümunələri indiki prizmadan baxdıqda dünya ədəbiyyatı, xarici 

ədəbiyyat hesab olunsa da, öz dövrü üçün eyni mədəni sferanın, eyni mədəni mövcudluğun 

vahid bir parçası idi.  

Azərbaycanın Rusiya İmperiyası tərəfindən işğal edilməsi, rus dövlətinin maraqlarına uy-

ğun olaraq Azərbaycanda və bütün Zaqafqaziyada dövlət məktəblərinin meydana gəlməsi və 

Azərbaycan dilinin bir fənn kimi tədris edilməsi bu dildə müvafiq dərsliklərin yaradılmasına 

zərurət və şərait yaratdı. “Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi Azərbaycan xalqının 

qabaqcıl rus mədəniyyətinə qoşulmasına, Azərbaycanda bir sıra elm sahələrinin və maarif 

ocaqlarının meydana gəlib yüksəlməsinə, ədəbiyyat və incəsənətin daha da inkişaf etməsinə 

kömək edirdi” (3, s. 16).  

Sonralar Abbasqulu ağa Bakıxanov, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Fətəli Axundzadə kimi zi-

yalılar və söz adamları çalışdıqları mədrəsələrdə tədris üçün müxtəlif bədii mətnlərdən isti-

fadə etmişlər. Hətta Bakıxanov və Şirvani dərslik hazırlığı sahəsində ilk cəhdlər göstərmiş, 

müəllim kimi işlədikləri məktəb və mədrəsələrdə dərslik sahəsindəki boşluqları aradan qaldır-

maq üçün özlərinin hekayə və şeirlərindən, müxtəlif mənbələrdən əldə etdikləri, tərcümə et-

dikləri materiallardan təlim materialları kimi istifadə etmişlər. Azərbaycan dilində yeni üsulla 

dərslik tərtib etmək sahəsində ilk təşəbbüs isə görkəmli mütəfəkkir və pedaqoq Mirzə Fətəli 

Axundzadəyə məxsusdur. Onun dərslik yaratmaq təşəbbüsü, həmçinin təhsil alınmasını asan-

laşdırmaq üçün «Əlifba» tərtib etməyə başlaması, bir sıra qəza məktəblərində Azərbaycan di-

linin tədrisini təşkil etmək istəməsi xüsusi olaraq qeyd edilə bilər. 

M.F. Axundzadə 1836-1840-cı illərdə Tiflis qəza məktəbində Azərbaycan dili və şəriət 

müəllimi işləyərkən Ana dili dərsliyi yazmağa başlamış, lakin sonralar müəllimlik vəzifəsin-

dən çıxması ilə əlaqədar bu işi davam etdirməmişdir. Azərbaycan dilində dərslik (Oxu kitabı) 

tərtibi işində Tiflis qəza məktəbi və gimnaziyasının digər müəllimlərinin də xeyli rolu olmuş-

dur. Mətbəə yoxluğu üzündən bu vəsaitlər çox zaman işıq üzü görmürdü. Əlyazması şəklində 

olan bu dərsliklərə Sankt-Peterburq, Tiflis, Bakı, İrəvan şəhərlərindəki dövlət arxivlərində, 

eləcə də elmi müəssisələrin arxivlərində rast gəlmək olar. Son tədqiqatlar nəticəsində müəy-

yən edilmişdir ki, Azərbaycan dilində ilk “Əlifba” və “Oxu” kitabı 1839-cu ildə Tiflisdə çap 
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edilmişdir. Hər iki kitabın müəllifi Zaqafqaziya məktəblərində direktor vəzifəsini icra edən N. 

Dementyevdir. Səs üsulu ilə tərtib edilmiş bu dərslikdən Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbay-

candakı dövlət məktəblərində istifadə edilmişdir. Bundan başqa, o, “Yazı nümunələri”, “Türk 

tatar əlifbası”, “Təmsillər və povestlər” dərsliklərinin də müəllifi idi.  

XIX əsrin ortalarına doğru Azərbaycan dilinin tədrisi sahəsində elmi-pedaqoji tələblərə 

müvafiq yeni dərsliklər meydana gəldi. Bu dərsliklər içərisində 1839-cu ildə Kazan Universi-

tetinin professoru Mirzə Kazımbəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası”, 1844-cü ildə Tiflis 

gimnaziyasının Azərbaycan və fars dili müəllimi L.R.Budaqovun “Türk-tatar dilinin əlifbası”, 

1855-ci ildə Tiflis gimnaziyasının müəllimləri M.Ş.Vazeh və İ.Qriqoryevin “Kitabi-türki” adlı 

dərslikləri xüsusi yer tuturdu. AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində Mirzə 

Kazım bəyin iki nüsxəsi qorunan “Türk-tatar dilinin qrammatikası” kitabında (ilk nüsxə 1839, 

ikincisi 1846-cı ilə aiddir) türk-Azərbaycan dilinin qrammatikasından başqa, qədim hind dil-

çiliyindən, çin və yapon qrammatikası ənənəsindən, ərəb dilçiliyindən, qədim Yunanıstan və 

Roma dilçiliyindən bəhs olunmuş, onlar haqqında zəruri məlumatlar verilmişdir. Dil eyni za-

manda ədəbiyyat  faktoru olduğundan bu amilin özü həmin xalqların ədəbiyyatı, onların ilk 

nümunələrinə müraciətin təsdiqi kimi qeyd edilə bilər. M.Ş.Vazehin 1852-ci ildə Tiflis gim-

naziyasının Şərq dilləri müəllimi İ.Qriqoryevlə birlikdə yazdığı “Kitabi-türki” dərsliyində isə 

müxtəlif Şərq hikmətləri, “Qarabağnamə” və “Dərbəndnamə”, M. Füzulinin “Leyli və Məc-

nun”undan parçalar verilmişdir. Bu isə dünya ədəbiyyatının bir hissəsi olan Şərq ədəbiyyatı-

nın Azərbaycan məktəbində tədris edilməsi sahəsində ilk addımlardan hesab edilə bilər.  

Azərbaycanda ilk əsaslı və sanballı dərs vəsaitinin yaranması isə 1876-cı il tarixindən fəa-

liyyət göstərən Qori seminariyasının adı ilə bağlıdır. Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatı-

na, ümumiyyətlə, sosial həyatın bütün sahələrində Qori müəllimlər seminariyasının təsiri və 

nailiyyətlərini təsvir etməklə bitməz. Qori seminariyası ziyalılarının yeni nəslinin yetişməsi, 

onların nümunəsində Azərbaycanda yeni nəfəsli mədəniyyətin yayılması və öyrənilməsi, yeni 

elmi üsulların tətbiq olunması, yeni ictimai fikrin formalaşması, yeni məktəb sisteminin, 

müəllim bazasının meydana gəlməsi, bir qədər sonra isə XIX əsrin son – XX əsrin əvvəl-

lərində Azərbaycan siyasi-ictimai intibahını həyata keçirəcək bütöv bir ziyalı nəslinin meyda-

na gəlməsində müstəsna rol oynamışdır. 

Bir çox demokrat düşüncəli, vətənsevər, tərəqqipərvər pedaqoqların dərs dedikləri bu se-

minariyada azərbaycanlı, gürcü, rus və digər xalqların övladları Avropa dilləri və ədəbiyyatı-

nı, rus dilini, ədəbiyyatını və pedaqogikasını, təbiət, coğrafiya, hesab və başqa fənləri öyrənir-

dilər. Seminariyada Qərb, xüsusilə, rus dili və ədəbiyyatının tədrisinə geniş yer verilmişdi ki, 

bu da dünya klassiklərinin əsərlərinin tədris edilməsini, Qərbi Avropa və rus klassiklərinin 

əsərlərindən ibarət zəngin kitabxananın yaradılmasını və tələbələrin onlarla tanışlığını şərt-

ləndirirdi. 1879-1893-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin ilk 

inspektoru olmuş Çernyayevski “Vətən dili” adlı dərsliyinin birinci hissəsini çap etdirdi. O, 

bu hissəni 1882-ci ildə topladığı material əsasında hazırlamışdı. “Vətən dili” dərsliyinin ikinci 

və üçüncü sinif üçün nəzərdə tutulan hissəsi 1888-ci ildə Səfərəli bəy Vəlibəyovun tərtibatı ilə 

işıq üzü gördü. Kitabda ilk növbədə, tərcümə əsərləri, eyni zamanda da bir sıra yerli müəllif-

lərin əsərləri dərc edilmişdi. Bu dərslik də ümumi təhsil məktəblərində dünya ədəbiyyatından 

ilk tərcümə nümunələrinin təqdim edilməsi təcrübəsində əsaslı rol oynayır. 

XIX əsrdə Azərbaycanda və bütövlükdə Zaqafqaziyada təhsil alanların böyük bir qismi 

Azərbaycan dilini, eyni zamanda da dünya ədəbiyyatı nünunələrini məhz “Vətən dili” dərsliyi 

vasitəsilə öyrənmişlər. Eyni şəkildə dünya ədəbiyyatı və Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi sa-

həsində Süleyman bəy Vəlibəyovun “Üsuli-cədidi-lisani-fars” və Mahmud bəy Mahmudbəyo-
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vun “Yeni əlifba” kitablarının adlarını da qeyd etmək olar. Bu dərsliklər Əhməd Seyidov, Sü-

leyman Sani Axundov, Abdulla Əfəndizadə, Fərhad Ağazadə, Hacı Kərim Sanılı kimi me-

todist müəllimlər tərəfindən daha da təkmilləşdirilmiş və inkişaf etdirilmişdir.  

Dərslik yaradıcılığı tarixində Firudin bəy Köçərlinin “Vətən dili”, Rəşid bəy Əfəndiyevin 

“Uşaq bağçası”, Seyid Əzim Şirvaninin “Məcmuəyi-asari-Hacı Seyid Əzim Şirvani” kimi 

əsərlərinin adlarını da qeyd etmək olar ki, bu yazıçılar ədəbiyyat də ana dilinin tədrisi sahəsin-

də böyük işlər görmüş, tədrisi daha da asanlaşdıracaq praktik dərsliklər yaratmağa çalışmışlar. 

Diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, ədəbiyyat və ana dili dərsliklərinin inkişaf tarixi əsasən Azər-

baycanda sovet hökumətinin qurulması ilə əlaqələndirilsə də, bu proses hələ XIX əsrin sonla-

rından, həm də milli ziyalılarımız tərəfindən başladılmışdır. 

R.Əfəndiyevin “Uşaq baxçası”, “Bəsirət-ül-ətfal”, N.Nərimanovun “Türk Azərbaycan dili-

nin müxtəsər sərf-nəhvi”, Ü.Hacıbəylinin “Hesab məsələləri” və “Lüğət”i, M.Mahmudbəyo-

vun “Türk əlifbası və ilk qiraət”i, başqa müəllimlərlə birlikdə yazdığı “İkinci il”, “Üçüncü il”, 

“İmlamız”dan başlamış, Ə.Y.Seyidovla H.K.Sanılının “Əlifba”sına qədər bir çox ana dilində 

yazılan dərs vəsaitləri, əslində, “Vətən dili”nin ləyaqətli davamçıları hesab edilə bilər. Bu ki-

tablar eyni zamanda məktəblərdə ilk dünya ədəbiyyatı nümunələrinin tədris edilməsi demək 

idi. Belə ki, məsələn, R.Əfəndiyevin “Uşaq bağçası” kitabına daxil etdiyi şeir parçalarının bir 

hissəsini müəllif şəxsən özü rus şairlərinin əsərlərindən tərcümə edərək dərsliyinə salmışdır. 

“Uşaq bağçası” kitabında olduğu kimi, “Bəsirət-ül-ətfal” kitabında da rus və Azərbaycan ədə-

biyyatının klassiklərinin əsərlərindən nümunələr təqdim olunmuşdur. Məsələn, İ.A.Krılovun 

“Qurd və pişik”, “Ayna və meymun”, “Kəndli və ilan”, A.S.Puşkinin “Bağçasaray fontanı”, 

“Torçu və balıq”, “Kaftar”, “Hal anası” və s. hekayə və şeirləri tərcümə olunaraq dərsliyə sa-

lınmışdır. Ədəbiyyatşünas alim, professor M.Rəfili “İ.A.Krılov və Azərbaycan ədəbiyyatı” 

adlı kitabında qeyd etdiyimiz kitabı təhlil edərək R.Əfəndiyevin böyük rus yazıçılarından ba-

carıqla etdiyi bu tərcümələri yüksək  qiymətləndirmişdir. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yeni fəaliyyətə başlayan məktəblərdə uşaqların 

hansı dərsliklərlə təhsil alacağı, hansı yolla maarifləndiriləcəyi, təhsilin milli anlamda dəyər-

ləndirilməsi dövrün maarifçilərini hər zaman düşündürmüşdür. Onların həllinə can atdıqları 

əsas problem milli təhsilin quruculuğu, milli dərs vəsaitlərinin yaradılması olsa da, ziyalı və 

maarifçilərimiz milli təhsilin dünya ədəbiyyatının tədrisindən kənarda mümkün olmayacağını 

dəqiq bir şəkildə başa düşürdülər. Məhz bu səbəbdən də yaradılan dərsliklərdə dünya ədəbiy-

yatı nümunələrinə yer verilirdi. Bu, bir tərəfdən şagirdlərin dünya ədəbiyyatı ilə tanışlığını tə-

min edirdisə, digər tərəfdən də formalaşmaqda, dünya ədəbiyyatı sisteminə, ədəbi prosesinə 

daxil olmaqda olan Azərbaycan yazıçılarının özü üçün də istiqamətverici amil kimi çıxış edir-

di.  

Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər ziyalıları olan Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy 

Zərdabi, Məmməd Tağı Sidqi, Sultanməcid Qənizadə, Firudin bəy Köçərli, Haşım bəy Vəzi-

rov, Rəşid bəy Əfəndiyev, Mahmud bəy Mahmudbəyov, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman 

Nərimanov, Abbas Səhhət və başqaları məktəblərdə keyfiyyətli dərsliklərin olmasını tələb 

edirdilər. Həsən bəy Zərdabi yazırdı: “Uşaqların yaşlarına və bilik səviyyəsinə uyğun olan 

dərs kitabı yoxdur. Uşaqlar şairlərin kitablarını oxuyurlar. Bunlar ana dili təliminə yaramır. 

Ona görə dərs kitabları yaratmaq lazımdır. Heç olmazsa, başqa xalqlarda mövcud olan dərs 

kitablarından istifadə və tərcümə etməklə onları hazırlayaq”. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan müəllimlərinin iki qurultayı keçirilmiş və qurultayda 

əsas məsələlərdən biri də dərslik problemi olmuşdur. Bu isə o demək idi ki, o zaman tədris sa-

həsində çalışanlar da, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olanlar da, maarifçilər də milli dərsliklərin 
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yaradılmasının vacibliyini dərk edir və bu zaman dünyada geniş yayılmış metodikalardan isti-

fadənin, milli ədəbiyyatın dünya ədəbiyyatının bir parçası olaraq və eyni zamanda da onunla 

müqayisədə tədrisinin əhəmiyyətini anlayırdılar. Əgər belə olmasaydı, ilk dərsliklərdən etiba-

rən dünya ədəbiyyatı nümunələrindən tərcümələr təqdim edilməzdi. Yaxud dövrün ən qabaq-

cıl mətbu orqanları öz səhifələrində vaxtaşırı olaraq dünya ədəbiyyatı nümunələrini tərcümə 

edərək təqdim etməzdilər.      

Tədris materiallarına, dərsliklərə tərcümə mətnlərinin salınması ümumilikdə dövrün mət-

buatının tərcüməyə olan marağı ilə də şərtlənirdi. Bir çox hallarda dərsliklərə tərcümə mətn-

ləri məhz mətbuat orqanlarında dərc edilməklə yol tapırdı. Bu istiqamətdə böyük iş görən 

mətbu orqanlardan biri də “Füyuzat”dır. 

“Əli bəy Hüseynzadənin ərəb-fars və də Avropa dillərinidən tərcümə etdiyi “Hüsə”, 

“Cənnəti-qaibə” “Bir nəğmə”, “Derjavindən tərcümə”, Məhəmməd Hadinin fars dilindən 

dilimizə çevirdiyi “Cavanmərdlik və yaxud fəzaili-aliyyə”, “Zümzümeyi-aşiqanə”, “Tövhid”, 

“Mərəzi-ibrət, yaxud Şəzailiəhətlik”, “Nizaminin övladına nəsihəti”əzailiəhətlik”, “Nizamə 

Ələkbər Sabirin ərəb dilindən tərcümə etdiyi “Tərcümeyi-qövlül-müfti”, “Şeir tərcüməsi”, 

Abbas Səhhətin fransızcadan tərcümə etdiyi “Bir vərəqdir kitabixilqətdən”, türk şairi Müəllim 

Nacinin fransız dilindən çevirdiyi “Qırlanğıc” əsərlərini poetik tərcümələr kimi” müxtəlif el-

mi işlərdə nəzərdən keçirilib (7, s. 11-12).  

Məcmuə təqdim etdiyi tərcümə əsərlərini poetikliyinə, ictimaiyyətə müsbət mənada təsir 

göstərməsi ehtimalına üstünlük verərək seçirdi. “Füyuzat”da dərc edilən bədii tərcümə əsərləri 

sırasında Əhməd Raiqin, Tofiq Fikrətin, Con Bayronun, Həsən Səbri Ayvazovun, Mahmud 

Əkrəm Rəcaizadənin, Getenin, Şekspirin, Tolstoyun və s. müəlliflərin dəyərli bədii nümunə-

ləri vardır. “Məcmuə tərcümə məsələlərində də öz prinsiplərinə sadiq qalmış, həm ideya-məz-

mun, həm də sənətkarlıq cəhətdən oxucu marağını ödəyə biləcək əsərlərin çapına üstünlük 

vermişdir. Səhifələrində elə poetik tərcümələrə yer vermişdir ki, bu tərcümələr milli və 

ümumbəşəri dəyərlərə söykənib cəmiyyətin dünyagörüşünün formalaşmasına, insanları dəyər-

ləndirilməsinə, azadlıq ideallarını dərk edib bu yolda mübarizə aparmaları dəyərləndiricisi ola 

bilsinlər” (7, s. 11-12). 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə nəşr olunmuş “Məktəb” jurnalı da uşaqların milli müstəqil-

lik və dövlətçilik ruhunda tərbiyəsində müsbət rol oynamışdır. O, pedaqoq-yazıçıları öz ətrafı-

na toplamış, orijinal şeir və hekayələrdən, müxtəlif dillərdən edilən tərcümələrdən, elmi-kütlə-

vi məqalələrdən ibarət zəngin uşaq ədəbiyyatı xəzinəsi yaratmış, yeni yazıçı nəslinin yetişmə-

si işində böyük xidmət göstərmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Xalq Maarif 

Nazirliyi bir tərəfdən xalqın gələcəyini təmin edə biləcək mütəxəssislər hazırlamaq üçün ali, 

orta və ibtidai məktəblər açır, kurslar təşkil edir, digər tərəfdən nəşriyyat – tərcümə komissi-

yasının köməyi ilə dərsliklər, tədris vəsaitləri hazırlayır və çap etdirirdi. 1919-cu il noyabrın 

7-də Xalq Maarif Nazirliyi yanında nazir müavini Həmid bəy Şahtaxtinskinin sədrliyi ilə Hö-

kumət İslahat Komissiyası yaradılmışdır ki, bu Komissiya da qısa müddətdə xeyli işlər gör-

müşdür.  

Bu tarixi mərhələdə təhsilin təşkili üçün çox vacib olan dərsliklərin hazırlanması xüsusi 

olaraq diqqət mərkəzidə saxlanılmışdır. Bu məqsədlə 1919-cu ildə “Ədəbiyyat dərsləri”, 

“Türk əlifbası”, “Rəhbər cəbr”, “Tarixi-təbii”, “İkinci il”, “Yeni məktəb”, “Müntəxəbat”, “Tə-

zə elmi-hesab”, “Türk çələngi”, “Milli qiraət” kimi dərsliklər nəşr edildi. Azərbaycan maarif-

çilərindən bir çoxu – Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Səməd ağa Ağamalıoğlu, Mahmud bəy 

Mahmudbəyov, Fərhad Ağazadə, Camo bəy Cəbrayılbəyli, Ağa bəy İsrafilbəyov, Abdulla bəy 

Əfəndizadə dərsliklərin hazırlanmasında çox fəal şəkildə iştirak etdilər.  
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Abdulla Şaiq “Müntəxəbat”, “Milli qiraət”, “Türk çələngi” dərsliklərini hazırlamışdı ki, bu 

kitablar məktəblərdə ədəbiyyatın tədrisini asanlaşdırırdı. Abdulla Şaiq və Hüseyn Cavidin tər-

tib etdiyi “Ədəbiyyat dərsləri” dərsliyi isə şagirdlərə sistemli olaraq ədəbiyyat nəzəriyyəsinin 

tədris edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu.  

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərində yeni siyasi xəttə uyğun olaraq dərslik və proq-

ram hazırlıqları işi həyata keçirildi. Əlbəttə, ilk illərdə proqram və dərsliklər arasındakı uy-

ğunsuzluq halları, təcrübəli müəllimlərin, tərcüməçilərin olmaması, nəşriyyat-poliqrafiya ba-

zasının zəifliyi, elm  sahələri üzrə terminoloji lüğətlərin yoxluğu dərs kitablarının hazırlanma-

sında və nəşrində müxtəlif çətinliklər yaradırdı. Bunlara baxmayaraq, müəyyən uğurlar da qa-

zanılırdı. 

Bütün ideoloji, inzibati amiranəlik sisteminə, bolşevik mahiyyətinə baxmayaraq, Azərbay-

canda bərqərar olan və 70 ildən çox mövcud olan Sovet hakimiyyəti illərində ölkəmizdə se-

vindirici haldır ki, geniş məktəb şəbəkəsi yaradıldı, dərsliklər və dərs vəsaitləri ilə təchizat sa-

həsində müvafiq sistemli tədbirlər həyata keçirildi. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində müəy-

yən sərbəst meyillər özünü göstərsə də, XX əsrin 30-cu illərdə təhsilin məzmunu tamamilə 

Sovet ideologiyasının prinsiplərinə tabe etdirildi. 

1920-30-cu illərin ədəbiyyat proqramlarının problem baxımından təhlili onu göstərir ki, bu 

dövrdə baş vermiş siyasi-ictimai-iqtisadi ziddiyyət və təlatümlər ədəbiyyat proqramlarında da 

öz əksini tapmış, fənn proqramının məzmunu müəyyən məqam və səviyyədə səthi, dolaşıq və 

qarışıq olmuşdur. Bu baxımdan qeyd edə bilərik ki, proqramlar daha çox ədəbiyyatı və tədrisi 

siyasiləşdirmə istiqaməti daşıyırdı. Belə ki ədəbi nümunələrin mahiyyətində müəlliflər daha 

çox proletariat, fəhlə-kəndli məzmunlu əsərlərə üstünlük verməyə çalışmışlar. 

“20 may 1933-cü ildə Azərbaycan KP MK-nın xüsusi qərarına uyğun olaraq ibtidai mək-

təblər üçün Veysəl Mustafazadə, Yusif Zeynalov, Əli Məsrur Qafarlı, Ələkbər Babazadə, İdris 

Həsənov, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Abdulla Şərifov, Feyzulla Qasımzadə, Ağamməd Abdul-

layev, Qulam Ələkbərli və başqalarının müəllifliyi ilə “Əlifba”, “Ana dili”, “Oxu kitabı”, 

“Azərbaycan dili” dərslikləri yaradıldı. Bu illərdə Yusif Zeynalovun “Ana dili” (“Oxu” I s.), 

“Oxu kitabı” (I s.), Əli Məsrur Qafarlının “Ana dili” (II s.), Feyzulla Qasımzadənin “Oxu” ki-

tabı (III s.), sonralar Ağamməd Abdullayev və Feyzulla Qasımzadənin müəllifliyi ilə “Ana di-

li”, Ələkbər Babazadənin “Türk (Azərbaycan) dili” (II s.), “Türk (Azərbaycan) dili” (II s.), 

Qulam Ələkbərlinin “Türk (Azərbaycan) dilinin qrammatikası və yazı qaydaları” (II s.), Əb-

düləzəl Dəmirçizadənin “Türk (Azərbaycan) dili” (IV s.) dərslikləri yaradıldı və nəşr edildi” 

(8, s. 10-11). 

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan dilində ibtidai və orta məktəblər üçün yeni dərs-

liklərin hazırlanması işinə start verilsə də, həm məktəb proqramlarından, həm də respublikada 

hazırlanan dərsliklərdən milli-mənəvi dəyərləri əks etdirən materiallar tamamilə çıxarıldı. 

Yalnız “sosializm ideyaları”na sədaqətli gənclər yetişdirilməsinə xidmət edən “beynəlmiləlçi-

lik” ideyalarına üstünlük verilirdi.  

“1938-1939-cu dərs ilindən Azərbaycan məktəblərində ana dili və ədəbiyyat, qeyri-Azər-

baycan məktəblərində Azərbaycan dili üzrə proqram və dərsliklərlə yanaşı, həm də qeyri-rus 

məktəblərində rus dili və ədəbiyyatı üzrə proqram və dərsliklərin Azərbaycanda tərtibinə baş-

lanıldı”(8, s. 11-12).  

“F.Qasımzadə “Kommunist tərbiyəsi uğrunda” jurnalında nəşr olunmuş “Məktəbdənxaric 

bədii qiraət haqqında” məqaləsində qeyd edirdi ki, ədəbiyyatdan sinifdənxaric oxu vasitəsilə 

şagirdlərin sinifdə qazandığı biliklər dərinləşdirilir, onların müstəqil mütaliə mədəniyyəti in-

kişaf etdirilir. Məqalədə şagirdlərin sinifdənxaric oxusunun təşkili sahəsində müsbət işlərlə 
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yanaşı, nöqsanların da olduğu göstərilirdi... 1933-1934-cü illərdə ədəbiyyatdan yeni proqram 

və dərsliklərin tərtib olunması qərara alınmış, hazırlanan proqramlarda “Məktəbdənxaric oxu-

nacaq əsərlər” başlığı altında şagirdlərə tövsiyə olunan əsərlərin siyahısı genişləndirilmişdi” 

(9).  

Məktəblərdə ədəbiyyatın tədrisi metodikası da bu dövrdə diqqət mərkəzində olan prob-

lemlərdən biri idi. Məsələn, 1940-cı ildə Feyzulla Qasımzadənin redaktorluğu ilə V.V.Qolub-

kovun “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” kitabı əsasında hazırlanan “Ədəbiyyat metodikası” 

kitabı, həmçinin M.Quluzadənin “Natamam orta məktəblərdə lirik əsərlərin öyrədilməsi” 

(1940), M.Ələkbərovun “Orta məktəbdə ədəbi oxu haqqında” (1940) kimi kitablar orta mək-

təblərdə ədəbiyyatın tədrisi metodikası ilə bağlı əhəmiyyətli tövsiyələri özündə ehtiva edirdi.  

Bu istiqamətdə əsas fəaliyyətlərdən biri Ə.Qarabağlıya aiddir. Onun “Məktəbdə bədii 

mətnlərin təhlili”, “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası” kimi vəsaitləri bu istiqamət-

də aparılmış əsaslı tədqiqatların nəticəsidir.  

1920-ci ildə Azərbaycanda “sovet maarif sisteminin qurulmasının hüquqi əsaslarını müəy-

yən edən “Köhnə orta və ibtidai məktəb tiplərini politexnik məktəblərlə əvəz etmək haqqında” 

dekret (1920) verildi. “Azərbaycan SSR vahid əmək məktəblərinin Əsasnaməsi” (1920, may) 

təsdiq edildi. Həmin Əsasnaməyə görə, ümumtəhsil məktəbləri ikipilləli (I pillə 5 illik I-V si-

niflər, II pillə 4 illik  VI-IX siniflər) oldu. “I pillə - 5 il - ibtidai məktəb, II pillə - 4 il orta 

məktəb kursunu əhatə edirdi (5+4)” (M.Mextizade “Oçerki istorii sovetskoy şkolı v Azer-

baydjane”, s. 22. M. 1962 q). Yeni məktəblərə “vahid əmək məktəbləri" adı verildi. Az sonra 

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin xüsusi dekreti (1920, dekabr) ilə Azərbaycan (türk) dili I və 

II pillə məktəblərində əsas tədris dili kimi təsdiq olundu (10). 

“Dil və ədəbiyyat proqramı”nda (Bakı, 1930) dünya ədəbiyyatından Turgenevin “Birjuk”, 

Turgenevin “Mumu”, Qonçarovun “Ablomovun yuxusu”, Seyfullinanın “Qanun pozanlar”, 

Serafimoviçin “Zavodda”, Demyan Bednının “Top və xış” əsərlərinin tədrisi nəzərdə tutul-

muşdu.  

Yaxud 1932-ci ilə aid “Türk dili və ədəbiyyat proqramı”nda (11) Tolstoyun “Dirilmə”, 

Sinklerin, Verxarinin, Demyan Bednının “Baş küçə”, Serafimoviçin “Dəmir akın  bir parça”, 

Maksim Qorkinin “Ana”, Konridin “Dünyanı sarsıdan on gün” əsərləri salınmışdı. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda dərsliklərin hazırlanması işində xüsusi bir mərhələnin 

başlanması üçün münbit zəmin yarandı. 

Bir neçə il keçdikdən sonra ölkədə yeni təhsil islahatları çərçivəsində kurikulumlar elan 

edildi. Kurikulumların Azərbaycan dili fənni üzrə tələblərində göstərilirdi ki, təhsilin bütün 

mərhələlərində şagirdə elə zəruri elementar qayda və məlumatlar öyrədilməlidir ki, onun gələ-

cək təhsil və həyatında bu qaydaların praktiki əhəmiyyəti olsun. Həmin qaydalar mövzuya aid 

mətn və tapşırıqlarla ardıcıl, sistemli və nizamlı şəkildə möhkəmləndirilməli, vaxtaşırı təkrar 

edilməlidir. Bu, qaydaları və estetik ideyaları şagirdin mükəmməl mənimsəməsinə səbəb olur. 

Bunun üçün dərslik şagirdə əsas yol göstərməli, onun ilk “yoldaşı” olmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə dünya ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan məktəbi ta-

rixindəki yeri və rolu işıqlandırılır. Tarixi prosesdə hansı əsərlərin və hansı formada tədris re-

surslarında əks edilməsi məsələləri diqqətə çatdırılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dünya ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan məktəb 

resurslarında əks edilməsi yer tutur ki, bu da fikrimizcə, Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri 

ilə bərabər, dünya ədəbiyyatı nümunələrinin də tədrisi tarixinin işıqlandırılması baxımından 

yenilik kimi qəbul edilməlidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ədəbiyyat fənni üzrə metodistlər, ali 
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və orta məktəb müəllimləri, problemlə bağlı tədqiqat aparan araşdırmaçılar üçün nəzərdə tu-

tulmuşdur. 
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А.А. Асадов 

 

История преподавания мировой литературы  

в азербайджанских школах 

 

Резюме 
 

Статья посвящена изучению истории преподавания мировой литературы в азербайд-

жанских школах. В исследовании подчеркивается место произведений, которые будут 

считаться мировой литературой в азербайджанских школах в образовательных ресур-

сах с древних времен, и отражается досоветский процесс. В статье подчеркивается, что 

необходимо обучать студентов избранным примерам из мировой литературы в форми-

ровании логического, критического и творческого мышления. Роль и важность обуче-

ния этим примерам также велики в развитии познавательных и коммуникативных на-

выков детей. Практически во все периоды истории вопросы формирования подрастаю-

щего поколения на основе национальных и человеческих представлений, развития их 

личности широко освещались в деятельности умных и вдумчивых людей. Эта тенден-

ция сохраняется и в наше время. При этом эффективное выполнение государственного 

требования - стандартов - возможно только путем сопоставительного обучения образ-

цам мировой литературы с образцами отечественной литературы. 
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A.A. Asadov 

 

History of teaching world literature in Azerbaijani schools 

 

Summary 

 
The article is dedicated to the study of the history of teaching world literature in 

Azerbaijani schools. The study emphasizes the place of works that are considered to be world 

literature in Azerbaijani schools in educational resources from ancient times, and reflects the 

pre-Soviet process. The article emphasizes that it is necessary to teach students selected 

examples from world literature in the formation of logical, critical and creative thinking. The 

role and importance of teaching these examples are also great in the development of cognitive 

and communicative skills of children. Practically in all periods of history the issues of 

formation of the growing generation on the basis of national and human representations, the 

development of their personalities were widely enlightened in the activities of intelligent and 

thoughtful people. This trend is preserved and in our time. In this case, the effective 

fulfillment of state requirements - standards - is possible only through the comparative 

training of models of world literature with examples of domestic literature. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 29.12.2021 
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Açar sözlər: oxu, oxunun komponentləri, oxunun düzgünlüyü, oxunun ifadəliliyi, oxunun 
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Oxu informasiya mənbəyi kimi yaradıcı fəaliyyət prosesidir. Oxu prosesində şagird özünə-

məxsus yaradıcı fəaliyyət göstərir, irəli sürülən məsələləri, ən incə detalları nəzərdən qaçır-

mır, ona fəal münasibət bəsləyir. Belə olduqda şagirdlər ancaq oxuduqları çərçivədə qalmır, 

oxu prosesində öyrəndiklərini müşahidələri, eşitdikləri və şəxsi təcrübələri ilə əlaqələndirməli 

olurlar.  

Oxu materialları üzrə təlimin ümumi məqsədi şagirdləri ifadəli oxu və şüurlu oxu vərdişlə-

rinə yiyələndirmək, təbiət və ictimai həyat haqqında onlara lazımi biliklər vermək, onlarda 

xalqa, dövlətə qayğıkeş münasibət bəsləmək, onların təfəkkürünü bədii obrazlarla zənginləş-

dirmək, nitqini, fantaziyasını inkişaf etdirməkdir. Həmçinin vətənə, xalqa, ana dilinə və s. mə-

həbbət hissləri, humanist duyğular aşılamaqdır. Elə bu məqsədlərə uyğun olaraq ibtidai sinif-

lərdə oxu təliminin qarşısında müəyyən vəzifələr durur. Bunlara aşağıdakılar aid edilir: 

1) Şagirdlərin düzgün, sürətli, ifadəli və şüurlu oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi; 

2) Oxu materiallarındakı məlumatların həyati reallıq baxımından şərh edilməsi; 

3) Vətənimiz, onun qüdrəti, xalqımızın qəhrəman keçmişi, bu günü və gələcəyi və s. ilə 

əlaqədar olaraq şagirdlərin təsəvvürlərinin zənginləşdirilməsi; 

4) Şagirdlərə ana dilinin dərindən mənimsədilməsi, onların nitq və təfəkkürlərinin inkişaf 

etdirilməsi; 

5) Şagirdlərin xalqımızın milli adət-ənənələrini bilməsi və bu istiqamətdə tərbiyələndiril-

məsi və s. 

İbtidai siniflərdə oxu təlimi haqqında N.A.Korf, V.İ.Şermetski, V.A.Fyodorov, N.Kulman, 

E.A.Adamoviç, N.P.Kononikin, N.A.Şerbakov, A.S.Abdullayev, Y.Ş.Kərimov,  M.M.Omoro-

kova,  A.N.Rəhimov və digər bir çox alimlər fikirlər söyləmişlər. Onların bu sahədəki fikirləri 

oxu təlimi üzrə aparılacaq işlərə müəyyən əsaslar verir. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək yerinə düşər ki, oxu təliminə müəyyən tələblər verilir: 

1) Məzmunun müxtəlif vasitələrlə əyaniləşdirilməsi; 

2) Məzmunun şagirdlərin müşahidələri, şəxsi təcrübələri ilə əlaqələndirilməsi və onların 

aldıqları bilik və bacarıqlarının dairəsinin genişləndirilməsi və elmi əsaslar zəminində sistemə 

salınması; 

3) Mətndəki söz və ifadələrin, ayrı-ayrı cümlələrin emosional-ekspressiv məna çalarlığının 

şagirdlərin şüurunda tam mənası ilə əks olunması;  
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4) Mətndəki söz və ifadələrin, obrazların konkretləşdirilməsi və abstraktlaşdırılması üçün 

situasiyaların yaradılması;  

5) Mətndəki əsas fikrin, məzmunun və ideyanın şagirdlərə mənimsədilməsi (1, s. 39, 44). 

F.İ.Şalyapinin fikrincə, ifadəli oxu əsl yaradıcılıqdır. O bütün hisslərin ahəngdarlığını tə-

ləb edən kompleks prosesdir. Şagirdin oxunmuş mətni başa düşməsi, onun mahiyyətini, mən-

tiqini dərk etməsi və yaşa müvafiq surətdə müasir həyatla əlaqələndirməsi onun elmi dünya-

görüşünün genişlənməsi işini, gələcək təlim müvəffəqiyyətlərini təmin edir. A.N.Ostrovskiyə 

görə, şagird mətnin məzmununu o zaman şüurlu, dərindən başa düşür ki, orada təsvir olunan 

obrazların daxili aləminə nüfuz edir, onların xarakterini, psixologiyasını, keçirdiyi hissləri, 

duyğuları görə bilir, onlarla birlikdə doğulur, yaşayır və inkişaf edir. 

I-IV sinif şagirdlərinin təfəkkürü hissi obrazlara əsaslandığından, K.D. Uşinskinin təbiri 

ilə desək, onların təbiəti daha çox əyanilik tələb etdiyindən oxu materiallarının əyaniləşdiril-

məsinə çalışılmalıdır. 

Məlumdur ki, ifadəli oxu bədii oxuya yaxın, lakin ondan fərqli oxu növüdür. Ona görə də 

ayrı-ayrı hekayələrdə, şeirlərdə verilmiş obrazlı ifadələrin kontekst daxilində mənasının açıl-

masına, şagirdlərdə belə sözlərə həssas münasibət yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Şagirdlərə o da çatdırılmalıdır ki, hekayədə, şeirdə müəllifin hissləri, mətnin sözaltı mənası 

çox zaman obrazlı ifadələrin köməyi ilə açılır (6, s. 93, 94).  

İbtidai sinif şagirdlərində oxu təliminin vərdişləri təkmilləşdirilməlidir. Bildiyimiz kimi 

oxu texnikasının 4 komponenti var: 

1) oxunun düzgünlüyü 

2) oxunun sürəti 

3) oxunun ifadəliliyi 

4) oxunun şüurluluğu 

Oxunun bu komponentləri bir-bir ilə qarşılıqlı əlaqədədir və dialektik vəhdətdədirlər. 

Oxu vərdişlərinin birinci komponenti onun düzgünlüyüdür. Şagird mətndəki sözləri düz-

gün oxumasa, bu zaman sözlərin mənasını anlamaz və onda yanlış təsəvvürlər yaranar. Bu da 

şagirdin oxunan mətni şüurlu şəkildə mənimsəməsinə, müstəqil və yaradıcı düşünməsinə, 

məzmunu şüurlu şəkildə nağıl etməsinə mane olar.  

Oxunun düzgünlüyünə verilən başlıca tələblər aşağıdakılardır: 

✓ Sözlərin aydın, səlis tələffüzü, yəni təhrif etmədən, heca və səsləri buraxmadan, əlavə 

etmədən, onların yerini dəyişmədən oxumaq. 

✓ Sözlərdə vurğunu düzgün işlətmək və vurğuya görə sözün mənasının dəyişməsinə yol 

verməmək. 

✓ Sözün qrammatik formasını digəri ilə, bir sözü başqası ilə əvəz etməmək. 

✓ Ədəbi tələffüz qaydalarını gözləmək. 

✓ Cümlədə söz buraxmamaq və əlavə etməmək. 

✓ Cümlədə sözləri və mətndə cümlələri təkrarlamamaq. 

✓Rabitəli mətni ayrı-ayrı sözlərlə deyil, cümlələrlə yalnız cümlələrin sonunda fasilə ver-

məklə oxumaq 

✓ Fasiləyə, intonasiyaya düzgün əməl etmək. 

✓ Durğu işarələrinin tələblərinə əməl etmək. 

✓ Kəkələmə, pəltəklik kimi nitq qüsurlarına yol verməmək.    

Oxunun ikinci əsas komponenti onun sürətidir. Oxunun sürəti şagirdlər sinifdən-sinfə keç-

dikcə artmalıdır. 3-cü siniflərdə tədris ilinin ortalarına kimi oxunun sürəti təxminən danışıq 

sürətinə yaxınlaşmalıdır. 
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Buna nail olmaq üçün aşağıdakı vasitələrdən istifadə məqsədəuyğundur: 

1) müəllimin oxu nümunəsi verməsi; 

2) tələsən və ya ləng oxuyan uşaqların oxusunun normalla müqayisə edilməsi; 

3) təkcə yaxşı oxuyanın deyil, bütün şagirdlərin eyni səviyyədə oxuya cəlb edilməsi; 

4) I sinifdə xorla oxuya çox aludə olunmaması; 

5) fərdi oxuya geniş yer verilməsi; 

6) sinifdənxaric oxuya diqqətin artırılması. 

Sürətli oxu texnikasının mənimsənilməsində vərdiş məfhumu olduqca mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Hər dəfə mətnin növündən və oxunun məqsədindən asılı olaraq oxunun sürəti tən-

zimlənməlidir. Normal oxu sürəti olmadan məzmunu dərk etmək çətin olar. Buna görə də şa-

gird normal oxu sürətinə sahib olmalıdır. Lazımi oxu sürətinə yiyələnməyən şagird bütün diq-

qətini ayrı-ayrı sözlərin, cümlələrin düzgün oxunmasına yönəldir. Belə olan halda şagird 

mətndəki fakt və hadisələri, obrazları, onların hərəkətini yadlarında saxlaya bilmirlər, yəni 

mətnin məzmununu tam olaraq başa düşmür. Buna görə də oxunun sürəti ilə şüurluluğu ara-

sındakı əlaqələr təlim prosesində mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Oxunun digər bir komponenti onun ifadəliliyidir. Oxunun şüurluluğu ilə ifadəliliyi arasın-

dakı qarşılıqlı əlaqəyə diqqət yetirilməlidir. İfadəli oxu prosesində mətnin məzmunu, yazıçı-

nın məqsədi, qəhrəmanların hərəkəti və s. məsələlər şifahi nitqin müxtəlif ifadə vasitələri (mi-

mika, jest, intonasiya, vurğu, fasilə və s.) ilə bağlı şəkildə olmalıdır. 

Oxu təliminin ən mühüm komponentlərindən biri oxunun şüurluluğudur. Savad təlimi 

dövründən oxunun şüurluluğu təmin olunmazsa, şagird sonralar oxuduğunun mahiyyətini 

dərk etməkdə çətinlik çəkəcəkdir. Oxunun şüurluluğu oxunmuş mətnin məzmununun şagird-

lər tərəfindən mənimsənilməsini tələb edir. Oxunun şüurluluğunun təmin edilməsi ibtidai si-

niflərdə çox zəruridir. Oxu prosesində bir çox sözlərin mənasının dərk olunmaması və ya yan-

lış dərk olunması mətnin məzmununun başa düşülməməsinə gətirib çıxarır. Əsərin məzmunu-

nu anlaşılmaması həmçinin oxu sürətinin, ifadəli oxu bacarıqlarının ləngiməsinə səbəb olur. 

Şagirdlərin şüurlu oxu bacarıqlarına daha fəal yiyələnmələri üçün qavrayışın dərinləşdirilmə-

sinə yönəlmiş məşğələlərin təşkili məsləhətdir. 

Şüurlu oxu zamanı şagird: mətnin məzmununu başa düşür; hekayədəki əsas fikri izah edir; 

əsərdəki faktları təsvir edir; əsərdəki şəxsin davranış motivlərini, münasibətini, niyyətini 

müəyyənləşdirir;  müəllifin fikrini, əsərin ideyasını başa düşür; əsərə öz münasibətini bildirir; 

yazılı nitqdə durğu işarələrinin funksiyasını başa düşür; əsərdə qəhrəmanın fikirlərini başa dü-

şür və ona münasibət bildirir; oxuduğu əsasında həyat həqiqətlərini başa düşür 

I-IV siniflərdə oxunun müxtəlif növlərindən istifadə şagirdlərdə düzgün, sürətli və ifadəli 

oxu vərdişləri yaratmaqla onun şüurluğuna da əsaslı təsir göstərir. Məlumdur ki, oxu prosesi 

həm səsli, həm də səssiz gedir. Oxunun bu növlərinin təlim prosesində öz yeri, öz əhəmiyyəti 

var. 

Məqalənin aktuallığı. Oxu materialları üzrə təlimin ümumi məqsədi şagirdləri ifadəli oxu 

və şüurlu oxu vərdişlərinə yiyələndirmək, təbiət və ictimai həyat haqqında onlara lazımi bilik-

lər vermək, onlarda xalqa, dövlətə qayğıkeş münasibət bəsləmək, onların təfəkkürünü bədii 

obrazlarla zənginləşdirmək, nitqini, fantaziyasını inkişaf etdirməkdir. Həmçinin vətənə, xalqa, 

ana dilinə  və s. məhəbbət hissləri, humanist duyğular aşılamaqdır. Elə bu məqsədlərə uyğun 

olaraq ibtidai siniflərdə oxu təliminin qarşısında müəyyən vəzifələr durur. İfadəli oxunun kö-

məyi ilə şagirdlər yazıçının məqsədini, onun irəli sürdüyü ideyanı aydın başa düşməlidirlər. 

Hər rola uyğun səslərini dəyişməli, qəhrəmanın daxili aləminə girməli, onun başında cərəyan 

edən hadisəni öz başında təsəvvür etməlidir. Yalnız belə bir situasiya nəticəsində şagird qəh-
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rəmanın hərəkətlərini, onun mövqeyini, hadisələrə olan münasibətini düzgün qiymətləndirər, 

taleyi haqqında düşünər, ona obyektiv münasibət bəsləyər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ifadəli oxu və oxunu ifadəli edən amillərin mənimsə-

nilməsi yolları və bunların şagirdlərin nitqinə nə dərəcədə təsir etdiyindən söhbət açılmışdır. 

Daha sonra oxunu ifadəli etmək üçün hansı amillərə daha çox önəm verildiyi də qeyd edilmiş-

dir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Oxunu ifadəli edən amillərin təhlili və bunları 

tələbələrə daha dərindən mənimsədilməsini təmin etməkdir. 
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Р.К. Алиева 

 

Выразительное чтение и его обеспечивающие факторы 

 

Резюме 

 
Чтение в целом представляет собой процесс, отражающий познавательную деятель-

ность учащегося и завершающий работу по глубокому осмыслению и осмыслению со-

держания. Эффективная организация этой работы в начальной школе оказывает силь-

ное влияние на эмоциональное и интеллектуальное развитие учащихся, сознательное 

усвоение прочитанного материала. Благодаря выразительному чтению учащиеся долж-

ны иметь четкое представление о цели автора, а также о своей точке зрения. Он должен 

менять свой голос в соответствии с каждой ролью, проникать во внутренний мир глав-

ного героя и представлять события, происходящие в его голове. Только в результате та-

кой ситуации учащийся правильно оценивает поступки героя, его положение, отноше-

ние к событиям, задумывается о его судьбе, имеет к нему объективное отношение. 

 

R.K. Alieva 

 

Expressive reading and its enabling factors 

 

Summary 

 
Reading as a whole is a process that reflects the cognitive activity of the student and 

completes the work on deep understanding and understanding of the content. The effective 

organization of this work in elementary school has a strong influence on the emotional and 

intellectual development of students, the conscious assimilation of the material read. Through 
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expressive reading, students should have a clear understanding of the author's purpose as well 

as their point of view. He must change his voice in accordance with each role, penetrate the 

inner world of the protagonist and represent the events taking place in his head. Only as a 

result of such a situation, the student correctly assesses the actions of the hero, his position, 

attitude to events, thinks about his fate, has an objective attitude towards him. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 07.02.2022 
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Obraz, məhdud mənada, yalnız müəyyən xarakterləri və ya ədəbi qəhrəmanları əks etdi-

rən, konkret və ümumi bir şəxsi bildirir. Obraz anlayışının geniş kontekstdə sənət əsərindəki 

bütün hadisələr yaradıcı bədii obrazlar sayıla bilər. Obrazların geniş mənası, şəxsi və insani 

obrazları ayırd etməyə imkan yaradır. Fərdi obrazlar anlayışında müəllifin istedad və təxəyyü-

lünün yaratdığı obrazlar dərk edilir və bu obrazların daxili dünyası, məqsəd və məramları or-

taya çıxarılır. Məhz bütün bunlar müxtəlif yollarla reallaşdırılır. Sənət əsərindəki dialoqun ya-

ratdığı dramatik və psixoloji vəziyyətlər, obrazın və daxili aləminin fərdi xüsusiyyətlərini ön 

plana çıxara bilər. Digər tərəfdən, ümumbəşər obrazlar nəsildən-nəslə ötürülən obrazlardır və 

onlara obrazları arxetiplər deyə bilərik. Bu kimi universal obrazlar miflərin və sənətin bütün 

inkişaf mərhələlərində öz əksini tapır  (4). 

Müəllifi Aqşin Yenisey olan, “Gölə qarğı sancan” romanı, xalası ilə davranışına görə 

gənclik illərində kənddən qovulan, yoxsulluq səbəbi ilə, murdar olan heyvan məhsullarının 

satışı ilə məşğul olan, kəndə qayıdıb ailə həyatı quran Əlinin həyat hekayəsindən bəhs edir. 

Leş Əlinin, məhz bu “sənəti” atadan oğula keçdi və övladı Qozbelə miras qaldı. “Gölə qarğı 

sancan” filminin qəhrəmanı əsərin bir hissəsində atasının ölümündən sonra dünyaya gələn 

uşaq kimi təsvir olunmuşdur. Sonra isə, əsərin başlanğıcında olarkən Leş Əlinin atası onu hə-

kimə apardı. Əsərin əvvəlində “evli olan” qəhrəman, daha sonra anası ilə yaşayan subay bir 

qəhrəman kimi təsvir edilir  (5). 

Aqşin Yenisey, qeyri-müəyyənliyi vacib olan, mərkəzi bir anlayış kimi qəbul edir. Leş 

Əlinin dediyinə görə, həyatının heç bir mənası yoxdur. Əli simulyasiya edilmiş bir xarakteri 

özündə daşıyan, içki aludəçisidir. Məhz Leş Əlidən başqa, əsərin fərqli bir obrazı da içkiyə 

aludəçi olmuş, “alkaş” universitetinin tarix fakültəsini bitirmiş, ölkə daxilində baş verən hər 

bir siyasi və tarixi hadisələrin şahidi olmuş, özünü isə “tarixi özü ilə davam etdirən nadir siya-

sətçilərdən bir olaraq görən”, ancaq “tarixin başsız kimi özü ilə süləndirdiyi yüzlərlə adi siya-

sət tüfeylilərindən” olan, “tarixin şahidlik etdiyi yiyəsi ölmüş orden və medallar”ın satışı ilə 

məşğul olan, həmçinin də içkiyə aludəçi olan Əlinin həyatından yorulub, tükənməsi öz dili ilə 

verilir: “Qoy, uşaqlar da bir qədər böyüsün, ondan sonra özümü öldürəcəyəm” (5). 

Əsas olan qəhrəman vasitəsilə taleyini, varlığını absurd şəkildə dərk edən Pərviz Cəbrayı-

lın “Yad dildə” romanının polkovnik olan obrazına da yaraşdırmaq olar. Məhz köməkçinin 

“Polkovnik, işığı yandırmaq istəyirəm?” sualına “Yox!!!” deyərək qışqırmış şəkildə cavab ver-

məsindən sonra sarayın damında olan göyərçinlərin vahiməli şəkildə, səs-küylə uçması maraq 

yaradır. İşıqları yandırmadan qaranlıqda oturmaq simvolikdir. Burada polkovnikin “ağ bir 
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parçaya bükülmüş, qəribə nəyinsə suyun üzərində gəlib, ayaqyolunu axıtdığımız kanala düş-

düyünü görə bildik. Daşqın qəbiristanlığı ən son ölünü yuyub, qırx gün bundan öncə dəfn edi-

lən atamı, məzarından çıxararaq, bizə geri vermişdi” düşüncəsi də absurddur. Baş qəhrəmanın 

simulyasiya edilmiş bir dünyada yaşaması yalnız daxili hissləri ilə deyil, həm də qəhrəmanın 

uydurma sosial və siyasi reallıqda yaşaması ilə əlaqəli ola bilər (2). 

Ədəbi obrazın öyrənilməsindən danışarkən, nəzərə alınmalıdır ki, ədəbiyyatşünaslıqda, 

həmçinin də metodik ədəbiyyatda ədəbi obraz bir çox  ifadə ilə adlandırıla bilər. Ədəbi obraz-

larda istifadə olunan sözlərə diqqətlə yanaşmaq və əsas istifadə nöqtələrini aydınlaşdırmamaq, 

əlbəttə ki, məktəbdə obrazlarının düzgün öyrədilməsinə mane yaradır. Terminlərin mənasını 

öyrənmək təkcə dili zənginləşdirmək və söz ehtiyatını artırmaq mənasına gəlmir (3). Ədəbi 

obrazla əlaqəli bütün terminləri və sözləri başa düşmək ədəbi obrazın problemini və mahiyyə-

tini anlamaq üçün bir addımdır. Əsərin bütün komponentlərinin obrazla yüksək bağlılığı olur. 

Bütün bunların hamısı obrazları tamamlamaq üçün vasitələrdir. Məktəbdə obrazların tədrisi 

əsasən aşağıdakı aspektlərlə bağlı olur: 

1. Obrazla ictimai həyat arasındakı əlaqə. 

2. Obrazda olan fikir məzmunu, problemlər. Siyasət, cəmiyyət, etika və s. mövzuların təh-

lili. 

3. Obrazın mahiyyətini formalaşdırmaq üçün istifadə olunan ədəbi priyomlar: a) obraz hə-

rəkəti və davranışı; b) müəllifin xüsusiyyətləri; c) obraza məxsus olan tərcümeyi-hal; e) port-

ret; g) obyektin və təbiətin təsviri. 

4. Şagirdin obraza olan münasibətini aydınlaşdırmaq.  

Obrazları təhlil edərkən müəllimlər əsərin təsirini azaltmamaqla, şagirdlərə həqiqiliyi çat-

dırmaq üçün bir yol seçməlidirlər. Bütün janrların obrazlarının təbiəti ədəbi priyomlara əsas-

landığından əsərin fakt və hekayələri, bədii dili və ifadələri, təbiət və əşyaların təsviri, müəlli-

fin xüsusiyyətləri və s. mühümdür. Obrazların tədrisi və təhlili ədəbi priyomların təfsirinə nə 

qədər çox əsaslansa, obrazın duyğu və anlayışı bir o qədər dəqiq başa düşülər ki, məhz bu da 

rolu və tərbiyəvi təsiri daha da artırar. Ədəbi obrazı və onun təsirini dərindən dərk etmənin 

əsas şərtlərindən biri, şagirdlərin obraza öz münasibətini təyin etməsi, öz davranış və hərəkət-

lərini müstəqil şəkildə təhlil edərək, dəyərləndirməsidir (1). Obrazın funksiyasını, hansı əxlaqi 

və mənəvi keyfiyyətlərə malik olmasını başa düşməklə kifayətlənmək olmaz. Bəzi anlarda ob-

razın davranışını və hərəkətini, eləcə də mənəvi keyfiyyətinin məqbulluğunu müəyyən etmək 

və qiymətləndirmək lazım gəlir. Eyni zamanda bu cəhət son dərəcə diqqətli və həssas, səmi-

miyyət və dürüstlük tələb etməkdədir. Şagirdlərin obrazın davranışlarına və ya düşüncələrinə 

münasibətləri, həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır  (4). Belə bir vəziyyətdə obrazlar haqqında 

fikir bildirərkən mübahisələr yarana bilər. Amma mübahisə yaranan, müstəqil düşünməyin və 

müəyyən dərəcədə cavab tapmağın lazım olduğu yerdən şagirdlərin düşüncələri və psixoloji 

fəaliyyətləri başlayır. 

Məqalənin aktuallığı. Eyni mətnlərdə mənfi obrazların müqayisəli təhlili zamanı obraz-

ları təhlil edərkən müəllimlər əsərin təsirini azaltmamaqla, şagirdlərə həqiqiliyi çatdırmaq 

üçün bir yol seçməlidirlər. Çünki əsərdə olan ideyanın, mövcud olan mühüm fikrin obrazlı, 

real, şüurlu qavranılması və təhlili eyni zamanda əsərin şüurlu şəkildə mənimsənilməsinə yar-

dım edir 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə eyni mətnlərdə mənfi obrazların müqayisəli təhlilinin 

mahiyyəti və məzmunu araşdırılmış, şagirdlərin obrazın davranışlarına və ya düşüncələrinə 

münasibətlərində onların son dərəcə diqqətli olmaları ön plana çəkilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti eyni mətnlərdə 
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mənfi obrazların müqayisəli təhlilini daha da təkmilləşdirmək və bu üsullardan pedaqoqların 

aktiv istifadəsini təmin etməkdir. 
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А.Н. Мамедова 

 

Сравнительный анализ негативных  

изображений в одних и тех же текстах 
 

Резюме 

 
В наше время понятие имиджа не принято однозначно. Представители многих об-

ластей науки проводили исследования по этой теме (лингвистика, история искусства, 

философия, литература, эстетика, психология и др.) И высказывали определенные мне-

ния. Таким образом, в произведении одним из проявлений авторской идеи и художест-

венной мысли является изображение. Изображение отражает важность существования, 

существования или состояния объектов, а также их динамику или отношения между 

объектами, принадлежащими к группе. Автор пытается обобщить характеристики опре-

деленной группы людей, предметов и процессов для создания образа. Изображение со 

своими отличительными чертами отличается от других изображений и отражает ас-

пекты или характеристики личности. 
 

A.N. Mammadova 

 

Comparative analysis of negative images in the same texts 
 

Summary 

 
Nowadays, the concept of image is not accepted unambiguously. Representatives of many 

fields of science conducted research on this topic (linguistics, art history, philosophy, 

literature, aesthetics, psychology, etc.) and expressed certain opinions. Thus, in a work, one of 

the manifestations of the author's idea and artistic thought is the image. The image reflects the 

importance of the existence, existence or state of objects, as well as their dynamics or 

relationships between objects belonging to a group. The author tries to generalize the 

characteristics of a certain group of people, objects and processes to create an image. An 

image with its distinctive features is different from other images and reflects aspects or 

personality characteristics. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 29.12.2021 
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Öz aktuallığı ilə təlimin ən çox işlənən  üsullarından biri kimi əqli hücum-beyin həmləsi 

metodunu demək olar tarixin bütün seminar məşğələlərində istifadə etmək olar. Lakin dərsdə 

hansı üsulun nə vaxt istifadə edilməsi və onun səmərəsi təbii ki, müəllimin peşəkarlıq qabiliy-

yətindən asılıdır. 

Psixoloji əsasda bu metod bir sıra alim və professorlar, həmçinin digər elmi dərəcəli şəxs-

lər tərəfindən araşdırılmışdır. Bunlardan professor Səlahəddin Xəlilov (3, s. 11), professor Arif 

Məmmədov (4, s. 3), professor Səməd Seyidov və professor Muxtar Həmzəyev (5, s. 485), psi-

xoloq Camal Zeynalov (6, s. 82) və b. göstərmək olar. 

Professor S. Xəlilov təhsilin cəmiyyətə (10 illik) təsirini, tərbiyəni fəlsəfi və pedoqoji as-

pektlərdə vəhdətdə inkişafını işıqlandırmışdır. O, həmçinin təhsildə yaş psixologiyası, zəruri 

minimum prinspi, uşaqlara artıq informasiya yükləməmək, düşüncə müstəqilliyi vermək, hər-

tərəfli inkişafını təmin etmək kimi tələbləri ön plana çəkilmişdir. Fikrimcə burada əsas çatış-

mazlıq tərbiyənin praktik aspektdə araşdırılmamasıdır. 

Professor A. Məmmədov gənclik dövrünün əsas psixoloji xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətir-

məklə bərabər həm də tələbələrdə seçici (selektiv) hafizənin xüsusiyyətlərini kurslara görə 

ayırmış və hər birini ayrılıqda araşdırmışdır. Professorlar Səməd Seyidov və Muxtar Həmzə-

yev dərsdə şəxsiyyətə, qruplara, şəxsiyyətlərarası münasibətə ümumpsixoloji aspektdən ya-

naşmışdır. Onlar həmçinin dərsin təşkilinin psixoloji şərtlərini və pedaqoji ünsiyyətin psixo-

loji mexanizmlərini vermişlər.  

Psixoloq Camal Zeynalovaya görə isə “Təlimin məqsədi bilikdir, bilik sosial təcrübə for-

masında mövcuddur. Əgər müəllim təlim prosesində fərdi təcrübə ilə sosial təcrübə arasındakı 

fərqi aradan götürməyi bacarırsa, bu halda təlim müvəffəqiyyətlə nəticələnir”. 

O, dərs prosesində olan subyektlərin psixologiyasına pedaqoji aspektdən yanaşmış və dərs 

prosesində olan idraki bilik problemlərinə toxunmuşdur. Həmçinin təlim üsullarının hafizəyə 

təsirinin, müəllimin diqqəti daim mərkəzdə saxlamağının və psixoloji gərginliyi nəzərə alın-

masının vacibliyini qeyd etmişdir. 

Bu problem xarici alimlər tərəfindən də araşdırılmışdır. Amerika psixoloqu C.Brunerə gö-

rə, hər cür əqli inkişafın əsasını yalnız mütəşəkkil və məqsədyönlü təlim təşkil edir; əqli inki-

şaf isə öz növbəsində dərin biliyə və ümumiləşdirmə bacarığına yiyələnməkdən ibarətdir (7, s. 

437). O, öyrənənlərin əqli inkişafında təlim prosesinin həlledici rol oynadığını qəbul etsə də, 
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yaş hüdudlarını silib atdığına görə onun fikirləri ilə razılaşmaq olmaz. 

L.S.Vıqotskinin “təlim həmişə inkişafından irəlidə gedir və onu da öz arxasınca aparır” 

müddəasına əsaslanan rus psixoloqları inkişafetdirici təlimin mahiyyətini açmağa çalışmışlar. 

“Öyrənənlərin əvvəlcə müəllimin və digər böyüklərin köməyilə daha yüksək nailiyyət qazan-

masına gətirib çıxaran əqli inkişaf, sonralar hər hansı bir məsələni heç kimə ehtiyacı olmadan, 

özü həll edə biləcək səviyyəyə çatır”. L.S.Vıqotski bunu fəal inkişaf səviyyəsi kimi görmüş və 

onu “inkişafın yaxın zonası” adlandırmışdır. Öyrənənlərin əqli inkişaf vəziyyəti onun iki inki-

şaf səviyyəsinin - fəal inkişaf və yaxın inkişaf zonası səviyyələrinin köməyi ilə müəyyənləş-

dirilə bilər” (8, s. 11). 

Bütün bu deyilənləri nəzərə alsaq, bütövlükdə təlim fəaliyyətinin psixoloji prosesini aşağı-

dakı kimi ifadə edə bilərik. Təlim fəaliyyətinin psixoloji prosesi = bilməmək + fəaliyyət + 

məqsəd + ehtiyac + maraq + informasiya mənbəyi + iradi səy. Beyin fırtınası və ya fikir fırtı-

nası, yaradıcı düşüncəni dəstəkləyən, qrup iştirakçılarını  həvəsləndirərək qısa vaxtda daha 

çox fikrin tapılmasına və nəticələrin niyə məqsədə tam çatmadığına dair səbəbləri tapmağa 

yardım edən bir keyfiyyət artırma üsuludur. Beyin həmləsi, bir qrupa aid şagirdlərin, açıq fi-

kirli olaraq, bir mövzu, hadisə və ya problem haqqında düşünmələrini və məntiqli olub-olma-

dığını şübhə etmədən bacardıqca çox sayda fikir söyləmək üçün təşkil edilən üsuldur. Fikir, 

ancaq verilən bir zamanda tətbiq edilə bilən bir yeniliyin parçası olduğunda yaradıcı bir xasiy-

yət daşıyır.  

Müəllim və ya lider (generetor) beyin həmləsinin təməlində olan prinsipləri və taktiki ge-

dişlərini tam olaraq mənimsəməli, məhvumlarını isə tam qavramış olmalıdır. Belə olan halda 

taktikanı düzgün qura və məqsədə ən qısa yoldan çata bilər. İştirakçı sayını yüksəltmək üçün 

şagirdləri motivasiya etmək və yaradıcı fikirlərin ortaya çıxmasını asanlaşdırmaq üçün şagird-

lər danışmağa sövq edilir.  

Beyin həmləsi ilə müzakirə olunacaq mövzu əsas xətləri ilə daha öncədən müəyyən edil-

məli və şagirdlərin mövzu haqqında ümumi biliyə sahib olmaları üçün şərait yaradılmalıdır. 

Lakin mövzunun dərin biliklərinə yiyələnmələrindən çəkinilməlidir. Əks  halda daha öncədən 

şagirdin problemin həlli ilə əlaqəli düşünməsi önlənə bilməz. Belə hal isə üsulun əsas məqsədi 

olan, yaradıcı və orijinal fikir ərsəyə gətirmə məqsədinə tərs düşür.  

Effektiv bir psixoloji beyin həmləsi yaradıla bilməsi, başlıca dörd faktorla bağlıdır.  

1. Beyin həmləsi davam edən əsnada şagirdlərin irəli sürdükləri fikirlər əsla və qətiyyən  

tənqid edilməməlidir. Çünki şagirdlərin, xəyal güclərini rahatca işlədə bilmələri üçün düşün-

cələrindən ötrü tənqid narahatlıqları olmamalıdır.  

2. Beyin həmləsi davam edən əsnada şagirdlərdə məhdudiyyətsiz düşünmə üçün şərait ya-

radılmalıdır. Buna görə də  müəllim üçün şagirdlərin irəli sürdükləri  fikirlərin absurd və ya 

qəribə olması çox da vacib deyil, əksinə bu tip fikirlərə də xoş baxılmalıdır ki, uşaqlar çəkin-

məsin. Çünki beyin həmləsi əsnasında irəli sürülən  qəribə fikirlər problemlərə yeni həll yol-

ları, eləcə də yeni baxış bucağı qazandırılması üçün gərəklidir.  

3. Beyin həmləsi davam edən əsnada şagirdlərin fikirlərində ümumilik və ya  fikirlər arası 

oxşarlıq yerinə fikirlərin çoxluğu vacibdir. Buna görə də beyin həmləsi modeli təşkil edilər-

kən şagirdlərin qarşılaşdıqları problemlə əlaqəli olaraq yaxşı bir həll tapmaq ehtimalını artır-

maq üçün, onların mümkün olduğu qədər çox sayda fikir irəli sürmələrini cəsarətləndirmək ən 

təməl prinsipdir.  

4. Şagirdlərin beyin həmləsi davam edən əsnada məqsədləri, inkişaf və məqsədə maksi-

mum tez çatmaq olmalıdır. Çünki beyin həmləsində şagirdlərin bir-birilərinin fikirlərindən də 

ilhamlanmalı, düşüncədəki fikirlərin çoxaldılması məqsəd qoyulmalıdır.  
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Beyin həmləsi texnologiyasının tətbiqi tələbələrin müstəqilliyini, düşünmə qabiliyyətini və 

öyrənmə motivasiyasını yüksəldir. Müasir idarəetmə şəraitində müvəffəqiyyət o halda təmin 

edilə bilər ki, rəhbər kollektivdə sağlam və əlverişli psixoloji mühit yaratsın.  

Sosial-psxoloji mühit öyrədici mühitin bir növü kimi əsasən şagirdin öz daxili  psixikasını, 

kimlərlə? necə? Sosial əlaqədə olmasını öyrənir. Buraya tələbələrin müəllimləri, öz yoldaşları, 

valideynləri, rəhbərliklə və b. ilə, bir sözlə şagirdi əhatə edən bütün sosial cəmiyyət iştirak-

çıları ilə psixoloji münasibətləri nəzərdə tutulur. Burada psixoloji mühitin sağlam olması şərt-

dir ki, o, dərsdə lazımi nəticəni əldə edə bilsin. 

Məqalənin aktuallığı. Ali məktəblərdə mövcud təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, se-

minar və mühazirə məşğələləri bu metodun düzgün keçirilməsi ilə vəzifəsinə uyğun olaraq tə-

ləbələrdə idraki fəallığı artırır, tələbə-müəllim əməkdaşlığında demokratikləşmə yaradır. Buna 

görə də məqalədə toxunduğumuz cəhətlərin təlim-tərbiyə prosesində diqqətlə nəzərə alınması 

məqsədəuyğundur. Və bu da məqalənin aktuallığını şərtləndirir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Sosial-psixoloji mühitin yaradılmasında fəal təlim metodları, o 

cümlədən beyin həmləsi metodu burada müəllimə kömək edən amillərdəndir ki, tələbələrdə 

bu mühiti sağlam şəkildə formalaşdırsın və onların dərsdə də dərsdən kənarda da bu xüsusiy-

yətlə bir şəxsiyyət kimi formalaşıb sosiallaşmasına yardımçı olsun. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər və nəticələr ali 

məktəblərdə tarix təliminin səmərəli təşkil edilməsinə kömək edəcək.  
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Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər 

Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Heydər Əliyev istər 

Azərbaycan SSR-ə, istərsə də müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə bütün sahələrdə ol-

duğu kimi, təhsilə və təhsil xadimlərinə böyük qayğı bəsləmiş, təhsil sisteminin inkişafına və 

təhsil xadimlərinin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə xüsusi diqqət göstərmiş, sosial-iqtisadi və 

mədəni yüksəlişə gedən yolun məhz ümumi təhsildən keçdiyini dərindən bilərək əsas diqqəti 

bu sahəyə yönəltmişdir. 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində 

İslahat Proqramı” hazırlandı və 1999-cu il iyunun 15-də təsdiq edildi. Proqramda təhsilin gə-

ləcək inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilməklə, mərhələlər üzrə təhsil sisteminin strukturun-

da, idarə edilməsində, məzmununda, maddi-texniki bazasında, iqtisadiyyatında, kadr hazırlığı 

və təminatında əsaslı islahatların aparılması nəzərdə tutulurdu.  

Beynəlxalq təcrübə də onu göstərir ki, təhsilin məzmunu ilə bağlı başlıca tələblərdən biri 

ümumtəhsil kurukulumlarının ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf tələbləri, prioritetləri ilə sıx əla-

qələndirilməsindən ibarətdir. Müasir kurikulumlar iqtisadi inkişafa xidmət edən bilik və baca-

rıqları, səriştəni formalaşdırmağa imkan verən məzmuna malik olmalıdır. İqtisadi uğurlar əldə 

etmiş ölkələrdə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın yaradılması soaial-iqtisadi siyasəti prioritet 

olduğundan, kurikulumlarda innovasiyaların əhəmiyyəti, təhsilalanların müxtəlif sosial fəaliy-

yətə təşfiq olunması və onların tədris bacarıqlarının inkişafı xüsusi vurğulanır. Bu səbəbdən 

də təhsilin məzmunun formalaşmasında nəzəri biliklərlə bərabər, praktik bacarıqların, səriştə-

nin vacibliyi əsas götürülür.  

2020-ci il 29 sentyabr tarixli 361 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli-

kasında ümumi təhsilin dövlət standartları” sənədində ümumi təhsil pilləsində təhsilalanlarda 

formalaşdırılan səriştələr öz əksini tapır və səriştəyə aşağıdakı kimi tərif verilir: 

Səriştə təhsil prosesində və həyatda mənimsənilmiş, hər hansı bir fəaliyyət sahəsi, eləcə də 

şəxsi inkişaf, sosiallaşma və cəmiyyətə inteqrasiya, məşğulluq, ömürboyu təhsil üçün zəruri 

olan bilik, bacarıq, yanaşma və dəyərlər məcmusudur.  

Səriştələr sənəddə 3 qrupda (təfəkkürlə bağlı səriştələr, fəaliyyətlə bağlı səriştələr, dəyər-

lər) qruplaşdırılır və formalaşdırılması ümumi təhsil səviyyəsində tədris olunan fənlər və dərs-

dənkənar məşğələlər vasitəsilə nəzərdə tutulur.  

Ümumtəhsil pilləsində tədris olunan fənnlərdən biri və hesab edirəm ki, insan üçün çox 
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böyük əhəmiyyət kəsb edən təfəkkürlə bağlı olan yaradıcılıq (kreativlik), tənqidi təfəkkür, 

problem həlletmə, qərar qəbuletmə, müstəqil öyrənmə kimi səriştələr formalaşdıran biologiya 

fənnidir. “Məktəb biologiyası nə öyrətməlidir?” sualını versək qısa və lokanik olaraq “Yararlı 

pedaqoji mühit yaratmaqla şagirdlərdə  həyati bacarıqlar formalaşdırmalıdır” deyə bilərik.  

Biologiya fənninin məzmununun ayrı-ayrı istiqamətlərinə — canlıların quruluşu və müx-

təlifliyi, bioloji proseslər, insan və onun sağlamlığı, canlılar və ətraf mühit nəzər salsaq, bu is-

tiqamətlər üzrə müxtəlif həyati bacarıqların formalaşdırılması imkanlarının olduğunu görərik.  

Biologiya fənninin tədrisi şagirdlərdə praktik tapşırıqları yerinə yetirmək, bitki, heyvan və 

insan orqanizmi, müalicə məqsədilə istifadə olunan bitkiləri qruplaşdırmaq, bitki və heyvanla-

ra qulluq etmək, zəhərlənmələr, zədələnmələr zamanı ilkin yardım göstərmək, zərərli vərdiş-

lərdən qorunmaq, gigiyena qaydalarına əməl etmək, müxtəlif canlı nümunələrini morfoloji 

quruluşuna, əlamətlərinə görə fərqləndirmək, müxtəlif canlıların insanda yaratdığı xəstəliklər-

dən qorunmaq, geniş yayılan xəstəliklər, xəstəliklərin səbəb və əlamətləri haqqında məlumat-

ları araşdırmaqla problemi həll etmək, ətraf mühiti qorumaq, kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə 

olan bacarıqlar və s. formalaşdırır.  

Biologiya fənninin köməyilə problem həlletmə bacarığını necə formalaşdırmaq mümkün-

dür?  

Unutmamalıyıq ki, problem həlletmə bacarığı olduqca önəmlidir. Yüksək nailiyyətlər qa-

zanan insanlar məhz problem həlletmə bacarığı olan insanlardır. Problem həlletmə bacarığı 

yalnız riyazi təfəkkürə malik insanlar üçün xarakterik deyildir. Bu bacarığın hər kəsdə forma-

laşması mümkündür. Məktəb təcrübəsi, müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, şagirdlərin ək-

səriyyətində bu bacarıq aşağı səviyyədə formalaşır. Belə ki, əksər şagirdlər çox vaxt məsələ-

nin həlli haqda deyil, problemin özü haqqında düşünürlər. Problemin həllinə yönələn şagirdin 

beynində daim belə bir sual fırlanır: “Bunu necə həll edim?”  

Biologiyanı məzmunu yuxarıda da qeyd olunduğu kimi 4 istiqamət üzrə aşağı sinifdən yu-

xarı siniflərədək davam etdirilir. Biologiya fənn kurikulumunda bu istiqamətlər üzrə şagirddə 

özünün, yaxınlarının sağlamlığını qorumaq, sağlamlığın şərtlərinə əməl etmək, ekoloji prob-

lemlər və onların həllinə dair müvafiq bilik və bacarıqların formalaşdırılması və s. nəzərdə tu-

tulur. İnsan və onun sağlamlığı istiqaməti problem həlletmə bacarığnın formalaşdırılması 

üçün ümumtəhsil məktəblərinin həm aşağı siniflərindəki, həm də VIII sinifindəki materiallar-

dan istifadə etmək mümkündür. Belə ki, VIII sinif dərsliyinə nəzər salsaq burada sağlamlığı-

nın qorunması problemini həlletmə kimi həyati əhəmiyyətli bacarıq formalaşdırmağa imkan 

verən aşağıdakı mövzuları qeyd etmək olar:  

1. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları 

2. Dayaq-hərəkət aparatındakı dəyişikliklər 

3. Qan qrupları. Donor olmaq həyat qurtarır. 

4. Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklər 

5. Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq 

6. Həzm orqanlarımızı qoruyaq 

7. Böyrəklərimizi qoruyaq 

8. Duyğu orqanlarımızın qüsurları 

9. Orqan nəqli həyat verir 

10. Zərərli vərdişlərə yox deyək 

11. Ətraf mühit və orqanizm 

Mövzuların tədrisi zamanı dərsin ilkin mərhələsində problem qoyulur. Bu situasiyanın şa-

girdi axtarışa, tədqiqata cəlb etməsi nəzərdə tutulur. Tədqiqatın aparılması mərhələsində, ya-
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radıcı tətbiqetmə mərhələsində müxtəlif situasiya tapşırıqlarının vasitəsilə də problem həllet-

mə səriştəsi formalaşdırıla bilər.   

“Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizin funksiya pozğunluqları” mövzusunda sinir sis-

teminin və endokrin sistemin xəstəliklərindən danışılır. Şagird dərs prosesində müxtəlif en-

dokrin xəstəliklərin əlamətlərini bilməklə bunun hansı xəstəliyin əlaməti ola biləcəyini, yaxud 

əksinə xəstəliyin adını bilməklə əlamətlərinin nələr ola biləcəyini müəyyən edərək, hansı pro-

filaktik tədbirlər görülə biləcəyini və bu zaman hansı mütəxəssisə müraciət edə biləcəyini öy-

rənməlidir. Məsələn: şagirdə aşağıdakı kimi tapşırıqlar  verilə bilər:  

Tapşırıq 1. Endokrin sistemdə baş verən xəstəliklərdən birinin gedişatı zamanı maddələr 

mübadiləsi sürətlənir, göz bəbəkləri böyüyür, xəstə çox yeməsinə baxmayaraq arıqlayır, sinir 

sisteminin oyanıqlığı artır. Xəstəliyi müəyyən edin.  

Tapşırıq 2. Viruslar ağız boşluğuna daxil olur. İflicə, ölümə səbəb ola bilər. Əlamətlər hə-

rarət, əzələ ağrısıdır. Xəstəliyə daha çox azyaşlılar arasında rast gəlinir. Əlamətlərə görə xəs-

təliyi müəyyən edin.  

Tapşırıq 3. Günay qripə yoluxur və xəstəliyin ağırlaşması nəticəsində sinir sistemi xəstə-

liyinə səbəb olur. Vaqifdə də sisnir sistemi xəstəliyi yaranıb. Lakin onun səbəbi hansısa virus 

xəstəliyinin ağırlaşması deyil. Vaqifin xəstəliyinin səbəbini və əlamətlərini müəyyən edin. 

Bu cür tapşırıqlardan istifadə olunmaqla şagirdlərdə həm problem həlletmə bacarığı, həm 

də təhliletmə bacarığı formalaşır. Bəs bu tip tapşırıqlar necə qiymətləndirilə bilər? Sonuncu 

tapşırıq nümunəsinə əsasən şagirdlərin cavabları aşağıdakı meyarlarla qiymətləndirilə  bilər: 

1. Xəstəliyin  səbəbini səhv izah edib. 

2. Xəstəliyin əlamətlərini səhv izah edib. 

3. Yalnız xəstəliyin səbəbini izah edib. 

4. Yalnız xəstəliyin əlamətini izah edib. 

5. Yazdığı cavabın yalnız biri doğrudur. 

6. Həm xəstəliyin səbəbi, həm də əlaməti doğru izah edilib. 

7. Hər iki cavab yanlışdır. 

8. Sual cavablandırılmayıb. 

9. Cavab qeyri-müəyyəndir. 

Digər bir mövzu “Dayaq-hərəkət aparatındakı dəyişikliklər” mövzusudur ki, mövzu təbii, 

texnogen mənşəli fəlakətlər və qəzalar zamanı baş verən zədələnmələr və ilkin yardım qay-

daları ilə bağlıdır. Mövzu ilə bağlı şagirdlərə aşağıdakı tipdə tapşırıq verilə bilər: 

Tapşırıq: Şəkillərə əsasən dayaq-hərəkət sistemində baş verən dəyişiklikləri müəyyən 

edin. Bu zədələnmələr zamanı göstəriləcək ilk yardımın nədən ibarət olduğunu və bunun üçün 

sizə lazım olan avadanlığı (şina, taxta parçası, karton, bint, dəsmal, turna, yod, buz parçaları 

və s.) seçin.  

1. bərk sarğı ilə sarımaq 

2. soyuq əşya qoymaq 

3. hərəkətsizliyi təmin etmək 

4. şina qoyub bərk sarımaq 

5. qanaxmanı saxlamaq 

6. xəstəni arxası üstə uzatmaq,başın hündürdə saxlanmasını təmin etmək 

7. xəstəni üzüstə uzatmaq 

Bu və bunun kimi digər siniflər, mövzular üzrə müxtəlif tipli tapşırıqlar hazırlamaqla təd-

qiqatın aparılması mərhələsində tətbiq etmək olar. Hansı ki, tədqiqatın aparılması mərhələsi 

dərsin ən çox hissəsini əhatə edir və bu mərhələdə nəzərdə tutulan bacarığın formalaşdırılma-
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sının əsası qoyulur. Təbii ki, problem həlletmə bacarığının formalaşdırılması bir dərsin, bir 

mövzunun problemi deyildir. Müəllim hər yaş səviyyəsinə, fənnin məzmununa uyğun olaraq 

yalnız bir dərsdə deyil, bu bacarığın formalaşdırılmasına imkan verən digər dərslərdə də prob-

lem həlletmə bacarığı üzərində işləməlidir.  

Bildiyimiz kimi müasir dövrdə cəmiyyəti narahat edən aktual məsələlərdən biri də ətraf 

mühitin qorunması ilə bağlıdır. Biologiyanın məzmununun əksər hissəsini bu bacarığın for-

malaşdırılmasına imkan verən mövzular tutur. Məhz bu kimi mövzuların köməyilə suyun, tor-

pağın, havanın çirklənməsinin aradan qaldırılması üçün şagirdlərin öz yaş səviyyələrinə uy-

ğun verə biləcəkləri təkliflərdən, edə biləcəkləri işlərdən yararlanmaq və beləliklə də onları ət-

rafdakı regional və get-gedə isə qlobal problemlərin həllinə cəlb etmək mümkündür.  

Bu günün şagirdi gələcəyimizi təmsil edən şəxsiyyətdir. Onun əldə etdiyi bilik və bacarıq-

ları praktiki fəaliyyətdə effektli və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyəti səriştədir. Səriştə hər bir 

gəncin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. 

Beləliklə də səriştəyə əsaslanan təhsil inkişafa daha effektli xidmət göstərir.  

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin köməyilə şagirdlər-

də yaş xüsusiyyətinə uyğun həyati bacarıqların formalaşdırılması aktual hesab edilir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə biologiya fənnin məzmunun köməyilə şagirdlərdə 

problem həlletmə bacarığının formalaşdırılması yolları göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ümumtəhsil məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər. 
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Роль содержания биологии в формировании  
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Резюме 
 

В представленной статье освещаются меры, принимаемые для формирования жиз-

ненных навыков и их реализации в общеобразовательных школах, необходимость их 

реализации в соответствии с возрастными характеристиками учащихся, а также уров-

нем класса. Одновременно предоставляется информация об особенностях биологии в 

формировании практических навыков, применении ее целей и задач.  
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The role of the content of biology in the  
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Summary 
 

The presented article covers the measures taken for the formation of life skills and its 

implementation in secondary schools, the need to implement them in accordance with the age 

characteristics of students, as well as the level of the class. At the same time, information is 

provided on the specifics of biology in the formation of practical skills, the organization of 

lesson tours, the organization of excursions in different forms, the application of its goals and 

objectives.  
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Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan “Azərbaycan dili” fənni şagirdlərin nitq mədə-

niyyətinin formalaşmasına xidmət edir. Bu fənn vasitəsilə şagirdlər öz ana dilini milli mədə-

niyyət nümunəsi kimi öyrənir, onun səs tərkibi, lüğət tərkibi, üslub və qrammatik xüsusiyyət-

ləri ilə tanış olur, elmi, bədii, publisistik və digər üslublarda yaradılmış ədəbiyyat nümunələri 

ilə tanış olurlar. Eyni zamanda, bu dildən istifadə onların öyrənəcəkləri digər fənləri daha yax-

şı mənimsəmək imkanlarını artırır.  

Hazırda tətbiq edilən kurikulum sistemində hər fənnin özünün məqsədi, vəzifələri, xarak-

terik xüsusiyyətləri, məzmunu, strategiyaları və şagirdlərin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

öyrənilir. Bu terminin sinonimi kimi çox vaxt “interaktiv təlim metodları” termini istifadə 

olunur. Belə ki, interaktiv təlimə dərsdə yaranan, meydana çıxan şagirdlərarası öyrənmə ün-

siyyəti, əməkdaşlığı və müəllim-şagird əməkdaşlığı daxildir (3, s. 56).  

Müasir dərslərdə uşaqların yaradıcı təxəyyülünün və idrak müstəqilliyinin inkişafına xid-

mət edən problemli məsələlərə və düşündürücü suallara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Belə dərs 

şagirdlərdə bir çox bacarıq və vərdişlər yaradır. Müasir təhsil müəllimdən dərsə ciddi hazırlıq 

tələb edir. Buna görə də müəllim hansı üsullardan necə və nə vaxt istifadə edəcəyini qabaqca-

dan müəyyən etməli, dərsdə təqdim olunan məlumatların strukturu üzərində əvvəlcədən dü-

şünməli, mövzuya kömək etməyi, fakt və hadisələri əsas problemə yönəltməyi bacarmalı, el-

mi-texniki bilikləri bilməli yeniliklər, mühüm ictimai-siyasi hadisələrdən baş açmalı və infor-

masiyasını mütəmadi olaraq artmalıdır. 

Müasir təhsil sisteminin formalaşmasında kurikulum prinsipləri mühüm rol oynayır. Çün-

ki bu keyfiyyətlər şagirdin öyrənmə təcrübəsi ilə yanaşı, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına 

da böyük təsir göstərir. Kurikulumun əsas prinsipləri bunlardır: şagirdyönlülük; şəxsiyyətyon-

lülük; tələbyönlülük; nəticəyönlülük; interaktivlik və qiymətləndirmə standartları (4, s. 89). 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, hazırki yeni pedaqoji texnologiya məhz fəal təlimə 

əsaslanır. Belə ki, fəal təlim modeli müəyyən edilmiş komponentlərlə şərtlənir. Buraya məz-

mun, metodlar, təlim mühiti və fəal təlimin qiymətləndirilməsi daxildir. Azərbaycan dili təli-

minin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq təhsilin bütün pillələri üçün məzmun xətləri aşağı-

dakı kimi müəyyənləşdirilmişdir (1, s. 89-97): 

 Dinləyib - anlama və danışma  
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 Oxu  

 Yazı  

 Dil qaydaları 

Dinləyib-anlama və danışma. Bu məzmun xətti natiqi dinləmək, öz fikrini bildirmək, fərq-

li resurslardan alınan məlumatlardan istifadə etmək, ikinci dərəcəli məsələlərdən əsas fikri 

seçmək, fikrini inandırıcı, aydın şəkildə çatdırmaq bacarığını təmin edir. 

Oxu. Mütaliə şagirdlərin dil bacarıqlarının inkişafını, fikirlərin ifadəsində sözlərin, cümlə-

lərin və mətnlərin mənasını dərk etməyi, zəruri bacarıqların məqsədyönlü şəkildə təkmilləşdi-

rilməsini, şagirdlərdə dilin gözəlliyinə maraq və məhəbbətin formalaşmasını, üslub imkanları-

nın zənginliyini təmin edir.  

Yazı. Yazı şagirdlərin hiss və düşüncələrinin dil normalarına uyğun olaraq hekayə, təsvir 

və mühakimə xarakterli ardıcıl mətnlər şəklində ifadəsini təmin edir. Oxuma prosesində əldə 

edilən bacarıqlar yazılı ünsiyyət vasitəsi ilə genişlənir və bir-biri ilə əlaqəli olur. 

Dil qaydaları. Bu məzmun xətti dilin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu ilə bağlı ən 

zəruri biliklərin yığcam, sadə, aydın qayda və izahlar şəklində şagirdlərə çatdırılmasını, orfoq-

rafiya qaydalarına əməl olunmasını, durğu işarələrindən düzgün istifadəsini təmin edir. Şa-

girdlərin həm oxu, həm də yazı bacarıqlarını inkişaf etdirmələri üçün zəmin yaradır. 

İbtidai təhsil pilləsində məzmun xətləri üzrə təlimin nəticələri (2, s. 210). 

Dinləmək, anlamaq və danışmaq. Şagird burada: 

• həmsöhbətinə fikrinə müstəqil fikir bildirir və bununla da öz mövqeyini əsaslandırır; 

• müxtəlif məlumatları seçib təhlil edərək ümumiləşdirmə etdikdən sonra bunlara fikrini 

bildirir; 

• müşahidə etdiyi şəkil, obyekt və ya hadisəyə əsasən hekayə qurur; 

• məktəbdə təşkil olunan tədbirlərində müstəqil çıxış edir; 

• dinləyicini inandırmaq üçün öz fikrini müxtəlif üsullarla əsaslandırır; 

• danışarkən nitq etiketindən (salamlaşma, təbrik, minnətdarlıq, üzr istəmə) geniş istifadə 

edir. 

Oxu. Şagird burada:  

 mətni düzgün, tez, ifadəli, şüurlu oxuyur;  

 müxtəlif mətnləri bütöv sözlərlə ucadan və səssiz oxuyur;  

 oxuduğu mətnlərin məzmununa münasibətini bildirir;  

 mətn hissələri arasında semantik əlaqələrin açır;  

 bədii və elmi mətnləri fərqləndirir.  

Yazı. Şagird burada:  

 kiçik və böyük hərfləri, sözləri və cümlələri aydın şəkildə yazır;  

 müşahidə etdiyi obyekt və hadisələr haqqında qısa təsviri mətnlər yazır; 

 Praktik yazı bacarıqları nümayiş etdirir (məktub, bəyanat, elan, divar qəzetində məqalə, 

tərcümeyi-halı); 

 yazıda kalliqrafiya, orfoqrafiya və durğu işarələri qaydalarına riayət edir. 

Dil qaydaları. Şagird burada:  

 yaş həddinə uyğun zəruri fonetik, leksik, qrammatik biliklər nümayiş etdirir;  

 seçdiyi dilin faktlarını qruplaşdırmaq və təqdim edir;  

 dinlədiyi fikri başa düşdüyünü nümayiş etdirir;  

 şifahi nitq bacarıqlarını nümayiş etdirir;  

 qarşılaşdığı sözlərin mənasını anladığını nümayiş etdirir;  
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 oxu texnika və bacarıqlarını mənimsədiyini nümayiş etdirir;  

 yazı texnikası və bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir;  

 kalliqrafiya və orfoqrafiya qaydalarına riayət etməklə müxtəlif növ yazılı işlərini (yazı, 

orfoqrafiya, ifadəli, əzbərləmə əsasında) yerinə yetirir; 

 fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik, orfoqrafiya qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdi-

rir. 

Fəal təlimin nəticəsi olaraq ibtidai siniflərdə hər bir sinfi başa vuranda şagirdlərin hansı in-

kişaf mərhələlərindən keçdiklərini müqayisəli təhlil edək. Belə ki, əgər 1-ci sinfin sonunda şa-

gird dinlədiyi sadə fikrə öz münasibətini bildirir, müşahidələrə əsaslanan danışığında, dialoji 

nitqində sadə nitq etiketlərindən və mimikalardan istifadə edir, mətndəki yaxınmənalı sözləri 

izah edir və cümlədə işlədirsə, artıq 4-cü sinfin sonunda dinlədiyi fikirlər barədə yekun rəy 

bildirir və onu əlavələrlə inkişaf etdirir, müşahidə etdikləri, eşitdikləri, oxuduqları fakt və ha-

disələr haqqında məzmuna uyğun jest və mimikalardan istifadə etməklə təqdimatlar edir, dia-

loji mətnlər qurur,  mətndəki terminləri, obrazlı ifadələri fərqləndirir. 

Məqalənin aktuallığı. Kurikulum üzrə təlim metodu dərsin keyfiyyətini artırmaq məqsədi 

ilə güclü vasitə ola bilər. Bu metod şagirdlər üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir. Kuriku-

lum təlimi həm məzmunun öyrənilməsinin, həm də tətbiqinin səmərəliliyini artırır və şagirdlə-

rin dərketmə fəaliyyətini daha da fəallaşdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin kurikulum məz-

mun xətlərinin təşkilinin mahiyyəti və məzmunu araşdırılmış təşkili forması səciyyələndiril-

mişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə Azərbaycan dili kurikulumunun məz-

mun xətlərinin dərsin gedişatında və kurikulum təlimi ilə istifadəsində dərsin daha əhəmiyyəti 

olmasını təmin etməkdir. Məqalədən pedaqoqlar fəal şəkildə  istifadə edə bilərlər. 
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Н.В. Кулиева 

 

Линии содержания учебной программы по  

азербайджанскому языку для начальной школы 

 

Резюме 

 
Преподавание азербайджанского языка в школах является одним из важных вопро-

сов с точки зрения государственности и национальных интересов. Таким образом, изу-

чение родного языка высоко ценится как важный инструмент формирования наци-

онального мышления. Изучение и овладение родным языком начинается с семьи. Перед 
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походом в школу ребенок приобретает определенные представления об окружающем 

мире с помощью родного языка. Это обогащает и улучшает его словарный запас, фор-

мирует его взгляды на вещи и события и позволяет ему понимать, что говорят другие. 

В школе эта работа проводится систематически, последовательно и регулярно. Именно 

поэтому изучение азербайджанского языка в рамках государственной образовательной 

программы занимает особое место в национальной учебной программе. 

 

N.V. Guliyeva 

 

Content lines of the Azerbaijani language  

curriculum for primary school 

 

Summary 

 
Teaching the Azerbaijani language in schools is one of the important issues from the point 

of view of statehood and national interests. Thus, the study of the native language is highly 

valued as an important tool for the formation of national thinking. The study and mastery of 

the native language begins with the family. Before going to school, the child acquires certain 

ideas about the world around him with the help of his native language. This enriches and 

improves his vocabulary, shapes his views on things and events, and enables him to 

understand what others are saying. At school, this work is carried out systematically, 

consistently and regularly. That is why the study of the Azerbaijani language within the 

framework of the state educational program occupies a special place in the national 

curriculum. 
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İbtidai siniflərdə şagirdlərin nitq inkişafı 
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Açar sözlər: nitqin inkişafı, şifahi nitq, yazılı nitq, ifadə və inşalar, esselər 

Ключевые слова: развитие речи, устная речь, письменная речь, выражения и ком-

позиции, сочинения 

Key words: speech development, oral speech, written speech, expressions and composi-

tions, compositions 

 

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili təliminin qarşısında duran ümumi və konkret didaktik 

vəzifələr şagirdlərin dünyagörüşünün və təfəkkürünün inkişafına və ən başlıcası nitq bacarıq-

larının və nitq mədəniyyətinin inkişafına xidmət edir. Müasir Azərbaycan ədəbi dil normala-

rının (fonetik, orfoqrafik, orfoepik, leksik, semantik, qrammatik, üslubi) ibtidai siniflərdə təc-

rübi (praktik) yolla mənimsənilməsi zəruri olmaqla, gələcəkdə şagirdlərin kamil nitqə yiyə-

lənməsini təmin edir. Kamil nitqi xarakterizə edən əsas amillər: nitqin aydınlığı, obrazlılığı, 

yığcamlığı, təmizilyi, düzgünlüyü, zənginliyi, sadəliyi, münasibliyi, rabitəliliyi, ifadəliliyi, də-

qiqliyi, məntiqiliyi, konkretliyi, səlisliyi və ahəngdarlığı, səmimiliyinə dair bacarıqların özülü 

ibtidai siniflərdə qoyulur (5). 

Hazırda, əvvəlki illərdə olduğu kimi bu gün də ibtidai siniflər üçün kurikulum və dərslik-

lərdə şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Ana dilinin hər 

bir dərsində nitq inkişafı işi əsas yer tutur, əslində isə hər bir məşğələ məhz nitqin inkişafı 

dərsidir (4, s. 210). 

Vahid nitq prosesinin bir-biri ilə əlaqəli iki növü: şifahi və yazılı nitq, məhz nitq inkişafı-

nın əkiz övladları sayılər. Məktəbdə şifahi və yazılı nitqin məqsədyönlü inkişafını təmin et-

mək lazımdır. Bununla belə, məktəb təcrübəsində əksər müəllimlər nitqin inkişafına əsasən 

şagirdlərin yazılı nitq üzərində işinə istinad edirlər. Bəzi müəllimlər düşünürlər ki, əsas olan 

yazılı nitq üzərində işləməkdir: əgər şagird özü ifadə və inşa yaza bilirsə, onda onun şifahi nit-

qi öz-özünə inkişaf edəcək. Təbii ki, bu yolverilməzdir. Yüksək nitq inkişafından danışarkən 

burada hər iki nitq növünü mənimsəmiş bir insanda danışmaq olar. 

Şagirdlərin şifahi nitqinin müşahidələri onların nitqinin çox qüsurlu olduğunu göstərir. Be-

lə ki: 

 Ayrı-ayrı söz və səslər səhv tələffüz edilir; 

 Əsas nitq tələbləri gözlənilmir; 

 Qrammatik qaydalar, məntiq və üslub tələblərinə əməl edilmir; 

 Nitqdə tüfeyli sözlərdən istifadə edilir; 

 Yerli şivə xüsusiyyətlərinə yol verilir və s. (1, s. 152 ). 

Şifahi nitqə verilən tələbləri belə ümumiləşdirmək olar: 

1) inamlı və məzmunlu; 

2) məntiqli və ardıcıl; 

3) düzgün, qısa, emosional və ifadəli danışmaq. 

mailto:qumralnergiz@gmail.com
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Nitq üzərində işə şagirdin məktəbə gəldiyi ilk gündən başlanmalıdır. Onlar əlifbanı öyrə-

nərkən ayrı-ayrı sözlərin, cümlələrin və mətnlərin məzmunu ilə əlaqəli şəkillər əsasında cümlə 

qurur, danışır və mətnin məzmununa əlavələr edirlər. Suallara cavab üzrə iş şagirdləri müstə-

qil yazılara, habelə rabitəli nitqin əsas növləri olan ifadə və inşa yazmaǧa hazırlayır. 

İfadələr və konspektlər şagirdlərin fəallığını və müstəqilliyini artıran mürəkkəb məşğələ 

və iş formalarıdır. Onların bir çox ümumi cəhətləri var: cümlələri, fikirləri ümumi məzmun 

eləcə də, ümumi ideya ətrafında birləşdirərək rabitəli mətn qurmaǧı tələb etməklə, təfəkkürün 

və nitqin inkişafında xüsusi rol oynayır (3). 

On ildən artıqdır ki, ibtidai məktəblərdə istifadə edilən yeni məzmun “Kurikulum təlimi” 

şagirdlərin ahəngdar nitqini inkişaf etdirmək üçün ifadə və inşa ilə yanaşı esse təliminə də ge-

niş yer verir. Fənlər üzrə tədris proqramlarında, dərsliklərdə və metodik vəsaitlərdə xüsusilə 

Azərbaycan dilindən fənn kurikulumunda esse yazılara xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan dili 

dərslərində inşalar müntəzəm və sistemli şəkildə yazılır. 

Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün “Azərbaycan dili” dərsliyindəki “Müəllimlər 

üçün metodik vəsait”də  inşa və esse mövzusu ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar verilmişdir: İnşa 

və ya esse bir-birinə yaxın yazı fəaliyyətləridir. Bununla belə, inşa ilə müqayisədə esse möv-

zusu daha konkretdir və çox vaxt motivasiya xarakterli situasiya ilə təqdim olunur. Məsələn: 

İnşa mövzusu: “Dostluq”, Esse mövzusu: “Dostum mənə əzizdir, ancaq həqiqət ondan da 

əzizdir”. 

Situasiya: Təsəvvür edin ki, bir dostunuz tanımadığı biri ilə mübahisə edir və bu vəziyyət-

də səni köməyə çağırır. Söhbətə qulaq asdığınız zaman dostunuzun səhv etdiyini başa düşür-

sünüz. Bu situasiyada nə edərsən? 

Esse, şagirdin özünü ifadə etmə qabiliyyətini yoxlamaq üçün daha uyğun iş formasıdır. 2 

və 4-cü siniflər üzrə esselər oxu materiallarının öyrədilməsi prosesində, eləcə də dil qaydala-

rına aid mövzular, qrup tədqiqatı, yaradıcı tətbiq, əks etdirmə prosesində 3-5 dəqiqə ərzində 

tamamlanır. Esselər şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, təfəkkürünün, nitqinin, eləcə də 

rabitəli nitqinin inkişafına güclü təsir göstərir. İbtidai siniflərdə şagirdlərə aşağıda qeyd edilən 

mövzularda esse yazmaq faydalı ola bilər: 

“Mən xoşbəxtliyi nədə görürəm”, “Nitq qaydaları”, “Vaxtın qədrini bilək”, “Ramazan 

(Qurban) bayramı” (II sinif), “Mən nə üçün oxuyuram?”, “Yaxşılıq etmək nə deməkdir?”, 

“Möcüzə nədir”, “Mədəni nitq gözəllikdir” (III sinif), “Qənaətçillik nədir?”, “Dost”, “Milli 

qəhrəman kimdir?”, “Novruz bayramı necə qeyd olunur?”, “Təbiəti qoruyaq”, “Sevdiyim pe-

şə”, “Tək əldən səs çıxmz” (IV sinif) və digər mövzular (“Bilik bayramı”, “Vətən müqəddəs-

dir”, “Bayraq mənliyimdir”, “Kitab bilik mənbəyidir”, “Müəllimə hörmət”, “İş insanın cövhə-

ridir” və s.). 

4-cü sinif şagirdləri, aşağıdakı inşa növlərindən istifadə etməlidirlər: təsvir xarakterli inşa-

lar; mühakimə xarakterli inşalar; hekayə (təhkiyə) xarakterli inşalar; məqalə xarakterli inşalar 

və s. İfadələrin yalnız iki növü var: geniş və qısa. 

Şagirdlər haqqında danışdıqları yaxud yazdıqları obyekti iki şəkildə başa düşməlidirlər: 

mövzunu (nə haqqındadır?), məqsədi (necə deyilir, nə aşkar edilməlidir?) və bu iki anlayışı 

qarşılıqlı əlaqələndirməyi bacarmalıdırlar. Bu vacibdir, çünki tələbələr tez-tez ya mövzudan 

kənara çıxır, əhəmiyyətli olmayan şeylər haqqında danışır, ya da onun təklif etdiyi mövzu 

haqqında həddindən artıq qısa yazır və ya danışırlar (2, s. 8). Məsələn, mətnin məzmununa ən 

yaxşı uyğun gələn başlıqları seçin; bu mətnə müvafiq ad verin;  mətndən onun məzmununu ən 

dolğun əks etdirən cümlələri tapmaq və s. 

İnşa və ifadənin mövzusu, məzmununun mövzuya uyğun olub-olmaması, mövzunun əhatə 
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olunub-olunmaması ilə bağlı bu cür işlər ilboyu, sistemli şəkildə davam etdirilməli, nöqsanlar 

mütəmadi olaraq aradan qaldırılmalıdır. 

Beləliklə, I-IV sinif şagirdlərinin nitqinin inkişafı üçün Azərbaycan dili dərslərinin verdiyi 

optimal imkanlar inkişaf etdirici xarakter daşımalıdır. Müşahidələr, müqayisələr, nümunəvi 

çıxışları dinləmək və s. şagirdin nitqinin ifadəliliyinə müntəzəm diqqət yetirməklə tamamlan-

malıdır. Şagirdlərin nitqinin inkişafına nail olmaq üçün oxu, ədəbi tələffüz, ifadə və kompozi-

siyanı öyrətmək üçün geniş üsullar mövcuddur. Məqsəd bu sistemdə yaradılmış iş növlərin-

dən daha yaxşı istifadə etmək və ibtidai sinif şagirdlərini ana dili proqramının tələb etdiyi sə-

viyyədə ifadəli nitq vərdişlərinə yiyələndirməkdən ibarətdir. 

Məqalənin aktuallığı. Uğurlu inkişafın və təhsilin göstəricisi şagirdin gözəl, səlis nitqidir. 

Məlumdur ki, nitq pozğunluğu olan uşaqlar öyrənmədə geri qalır və verilən tapşırıqların öh-

dəsindən layiqincə və vaxtında gələ bilmirlər. Nitq ifadəli olduqda dinləyiciyə böyük təsir 

göstərir. Nitqin inkişafı müəllim və şagirdlərdən uzun və gərgin əmək tələb edir. Məqalə də 

məhz ibtidai siniflərdə şagirdlərin nitq inkişafı məsələlərinə həsr edildiyindən onu aktual he-

sab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müasir Azərbaycan 

ədəbi dil normalarının ibtidai siniflərdə şagirdlərin kamil nitqə yiyələnməsində əhəmiyyəti 

vurğulanmaqla yanaşı, kiçik yaşlı məktəblilərdə şifahi nitqin qüsurları göstərilir, zəruri tələb-

lər ümumiləşdirilir, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün müxtəlif tövsiyələr verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istaadə edə bilərlər. 
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Г.Н. Мирзоева 

 

Речевое развитие учащихся начальных классов 
 

Резюме 
 

Показателем успешного развития и воспитания является красивая, вокальная речь 

учащегося. Известно, что дети с нарушениями речи отстают в обучении и не в состоя-

нии своевременно справляться с поставленными перед ними задачами. Когда речь вы-

разительна, она оказывает глубокое воздействие на слушателя. Развитие речи требует 

долгой и упорной работы от учителей и учащихся. Временные неудачи здесь не долж-

ны никого пугать. Систематическая работа над развитием речи обязательно принесет 

свои плоды. Речевые навыки, как говорится, развиваются в геометрической последова-

тельности: малое достижение сменяется большим достижением, речь совершенствуется 

и обогащается. 
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G.N. Mirzayeva 

 

Speech development of students in primary school 

 

Summary 

 
An indicator of successful development and education is the beautiful, vocal speech of the 

student. It is known that children with speech disorders lag behind in learning and are not able 

to cope with the tasks assigned to them in a timely manner. When speech is expressive, it has 

a profound effect on the listener. The development of speech requires long and hard work 

from teachers and students. Temporary failures here should not frighten anyone. Systematic 

work on the development of speech will certainly bear fruit. Speech skills, as they say, 

develop in a geometric sequence: a small achievement is replaced by a great achievement, 

speech is improved and enriched. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2022 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 184 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarının ibtidai sinif şagirdlərinə 

mənimsədilməsi və bu sahədə qarşıya çıxan nöqsanlar 
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Açar sözlər: orfoqrafiya, orfoqrafiya qaydaları, fonetik prinsip, morfoloji prinsip, tarixi-

ənənəvi prinsip 

Ключевые слова: орфография, орфографические правил, фонетический принцип, 

морфологический принцип, историко-традиционный принцип 

Key words: spelling, spelling rules, phonetic principle, morphological principle, historical 

and traditional principle 
 

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin fonetikası, leksikası, lüğəti, söz yaradıcılığı, qramma-

tikası ilə əlaqəli şagirdlərə müəyyən həcmdə bilik və bacarıqlar vermək zəruridir. 

Müəllim şagirdlərin düzgün tələffüz və oxu bacarıqlarının, kommunikativ nitqinin inkişa-

fına daim diqqət yetirməli, onlarda sözə, dilin ifadə vasitələrinə, onun zənginliyinə həssas və 

diqqətli olmaq meyli aşılamalıdır. Bununla yanaşı şagirdlərdə güclü orfoqrafiya və durğu işa-

rələri bacarıqlarının formalaşdırılması da vacibdir [3, s. 8]. 

Belə ki, birinci sinifdə savad hazırlığının birinci mərhələsindən dördüncü sinfin sonuna ki-

mi şagirdlər hər sinifdə müntəzəm və sistemli şəkildə orfoqrafiyaya dair suallardan istifadə 

edirlər. Orfoqrafiya təliminin məzmunu, həcmi və əhatə dairəsi ibtidai sinif kurikulumunda 

konkret formalarda verilir. Orfoqrafiya qaydalarının tədrisi dördüncü sinifdə başa çatır. Orta 

məktəb şagirdlərinin nöqsanları, şübhəsiz ki, ibtidai siniflərdə bacarıq və vərdişlərinin olma-

ması ilə bağlıdır. 

Orfoqrafiya qaydaları “Fonetika”, “Lüğət”, “Morfologiya” və “Sintaksis” bölmələrində təd-

ris olunur. Orfoqrafiya və orfoepiya tapşırıqları adətən müqayisəli şəkildə şagirdlərə verilir. 

Şagirdlər aydın, dəqiq, səlis və savadlı yazı bacarıqları əldə edirlər. Ümumiyyətlə, orfoqrafiya 

işi elmi zəminə əsaslandıqda təlimdə uğurlu ola bilər. Məhz bu səbəblə də I-IV siniflərdə or-

foqrafiyaya xüsusi diqqət yetirilməlidir (2, s. 56). 

Praktik işin köməyi ilə ibtidai sinif şagirdləri Azərbaycan dilinin nəzəri materiallarını mü-

kəmməl mənimsəyir, biliklərini möhkəmləndirir, orfoqrafiya və fonetika bölmələrinin tədri-

sində lazımi bacarıqlar aşılayırlar. Müəllimlər dərslikdəki ev tapşırıqlarından, həmçinin zəru-

rət yarandıqda müxtəlif xarakterli və məzmunlu ev tapşırıqlarından, həmçinin dərsliyin məz-

mununda, strukturunda, ev tapşırıqları sistemində dəyişikliklərdən və ya yeni ev tapşırığı ha-

zırlamaq üçün istifadə edirlər. Şifahi çalışmalar müəllimin rəhbərliyi altında sinifdə və ya ev-

də müstəqil şəkildə həyata keçirilə bilər (1, s. 105). Bunlara nümunə olaraq dərslikdə müxtəlif 

tapşırıqlar verilmişdir. Misal üçün: 

— ədəbi tələffüz və orfoqrafik bilik, bacarıq və vərdişləri təmin etmək:  

— sözlərin təhlili əsasında tələffüz və yazılış arasındakı fərqi müəyyən etmək;  

— sxemlərin köməyi ilə sözlərin düzgün tələffüzü və yazılışını müəyyən etmək;  

— qruplaşdırma aparmaq;  

— texniki vasitələrə əsasən sözlərin yazılışının düzgün tələffüzünü müqayisə etmək; 
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— müxtəlif maarifləndirici orfoqrafiyaları yerinə yetirmək; 

— buraxılmış hərfləri əvəz etmək və s. 

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası üç prinsipə əsaslanır. 

1. Fonetik prinsip. Adından göründüyü kimi, bu prinsip sözlərin səs təhlilinə aiddir. Bura-

da tələffüzdən istifadə olunur. Sözlər belə yazılır: məktəb, sinif, ata, ana, maşın, çiçək və s. 

Şübhəsiz ki, bu, I-IV siniflərdə tələffüz və yazılış baxımından heç bir fərqi olmayan sözlərin 

tez və asan başa düşülməsini gücləndirir. 

2. Morfoloji prinsip. Bu prinsip müxtəlif variantlarda tələffüz olunan sözlərin ardıcıl yazı-

lışını göstərir. Morfoloji prinsipə əsasən, müxtəlif sözlər eyni kökdən və müxtəlif şəkilçilərin-

dən əmələ gələn variantlardan birinə əsaslanır. Bu qəbul edilmiş variant əsas hesab edilir və 

bütün digər dialektlərdə işlənən variantlar ona tabedir, məsələn, soyuq sözü müxtəlif dialect-

lərdə [sovuq], [soyux], [souq], [soğ] və s. şəkildə tələffüz olunur. Ədəbi dildə sözün yalnız so-

yuq formada yazıldığı müəyyən edilmişdir. Dialektlərdə işlənən söz şəkilçilərinin ən yaxşı va-

riantları və şivələrin müxtəlif variantları morfoloji prinsiplərə əsaslanır.  

3. Tarixi-ənənəvi prinsip. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilində orfoqrafiya vərdişlərini in-

kişaf etdirmək üçün də bu prinsipdən istifadə edilir. Dildə sözlər toplusunu yazarkən tələffüz 

əsas olaraq götürülmür. Bu tip mətnlər tarixi və ənənəvi prinsiplərə əsasən yazılır. Bu prinsipə 

əlavə olaraq, müxtəlif dillərdə (rus, ərəb, fars və s.) sözlərin yazılışı üçün də istifadə olunur 

(əlbəttə, hətta komandirlər, müəllimlər və s.) (1, s. 89). 

Məktəb təcrübəsi onu da göstərir ki, dil tədrisində orfoqrafiya qaydalarına diqqət edilməlidir. 

Məhz elə bu səbəblə də professor Ə.R.Əfəndizadə orfoqrafiya qaydalarını üç qrupa bölür: 

1. Tələffüzü yazılışına görə müəyyən edilən qanunlar; 

2. Yazılışı tələffüzünə görə müəyyən edilən qanunlar; 

3. Yazılışı tələffüzlə müəyyən edilməyən qanunlar (4, s. 105). 

İlk olaraq, doğru olan tələffüzün orfoqrafiya qaydalarını, düzgün yazılış formasını təmin 

etməkdir. Məsələn, [zəyiflik], [sümbül], [təmbəllik], [tranvay], [kalbasa] və s. sözlərin yazılışı 

zəif, tikanlı, tənbəl, tramvay, kolbasa və s. kimi müəyyən edilir. Təcrübə göstərir ki, bu söz-

ləri yazıda düzgün yazmaq üçün şagirdlərə sözlərin düzgün tələffüzü öyrədilməlidir. 

İkincisi, sözün tələffüzü əsasında sözün düzgün yazılıb-yazılmadığını mühakimə etmək-

dir. Azərbaycan dilində bir neçə söz var ki, onları doğru yazmaq üçün tələffüzə görə bu və ya 

digər hərfi düzgün müəyyənləşdirmək çətinlik törədir. Məsələn, taxta [taxda], almaz [almas], 

bulud [bulut] və s. Bu sözlərdə c-ç, z-s və d-t hərflərindən hansının işləndiyini müəyyən et-

mək şagirdlər üçün çətindir. Bu zaman şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır ki, ağac, almaz, bu-

lud sözlərinə samitlə başlayan şəkilçi əlavə edildikdə, sonuncu samit dərhal c və ya ç, z və ya 

s, d və ya t kimi tələffüz olunur. 

Üçüncüsü, müəyyən qaydalar Azərbaycan orfoqrafiyasının tarixi-ənənəvi prinsipinə əsas-

lanır. Bəzi sözlər avtomat, parovoz, dovşan və s. aftomat, paravoz, doşan kimi deyilir. 

Dil hazırlığı olmadan orfoqrafiya normalarına yiyələnmək mümkün deyil. Orfoqrafiya di-

lin bütün səviyyələri ilə bağlıdır. Şagirdlər çox vaxt mənasını bilmədikləri sözləri yaza bilmir-

lər. Ona görə də ilk növbədə şagirdlərə təqdim olunan sözlərin mənası açılmalı, onun səs və 

hərf quruluşu, qrammatik quruluşu təhlil edilməlidir.  

Məqalənin aktuallığı. Orfoqrafiyanın öyrənilməsi şagirdlərin dili bütövlükdə mənimsə-

məsinə şərait yaratmaqla yanaşı, digər fənlərin də şüurlu şəkildə başa düşülməsinə, onların şi-

fahi dil və təfəkkürünü də inkişaf etdirməsinə yardım edir. Məhz bu səbəbdəndir ki, ibtidai si-

niflərdə şagirdlərə orfoqrafiya qaydaları mənimsədilir və bu mərhələdə yarana biləcək prob-

lem, nöqsanlar aradan qaldırılır. Çünki yuxarı siniflərdə şagirdlərin düzgün yazı bacarıqları 
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məhz ibtidai siniflərdə formalaşır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinə orfoqrafiya qaydalarının mə-

nimsədilməsi yolları, bu sahədə qarşıya çıxacaq nöqsanların mahiyyəti, məzmunu araşdırıla-

raq təhlil edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktiki əhəmiyyəti orfoqrafiya 

qaydalarının mənimsədilməsi yollarını daha da təkmilləşdirmək və bu üsullardan tələbələrin 

aktiv istifadəsini təmin etməkdir 
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Усвоение правил орфографии азербайджанского языка  

ученикам начальной школы и недостатки в этой области 
 

Резюме 
 

Основная цель обучения азербайджанскому языку в начальной школе - развитие 

устной и письменной речи учащихся, овладение культурой правильной речи. Если у 

студентов нет проблем с выражением своего мнения устно и письменно на азербайд-

жанском языке, можно сказать, что обучение прошло успешно. Таким образом, изуче-

ние правил орфографии не только создает условия для овладения учащимися языком в 

целом, но и помогает им осознанно понимать другие предметы, а также развивать 

устную речь и мышление. 
 

A.A. Mammadli 
 

Assimilation of spelling rules of the Azerbaijani language  

to primary school students and shortcomings in this area 
 

Summary 
 

The main goal of teaching the Azerbaijani language in primary school is the development 

of oral and written speech of students, mastering the culture of correct speech. If students 

have no problem expressing their opinions orally and in writing in Azerbaijani, it can be said 

that the training was successful. This the study of spelling rules not only creates conditions for 

students to master the language in general, but also helps them to consciously understand 

other subjects, as well as develop oral speech and thinking. 
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Ədəbi dilin vahid tələffüz normalarının müəyyənləşdirilməsi, həmin normalara əsaslanan 

qaydaların danışıq və oxuya tətbiqi nitq mədəniyyətinin inkişafı baxımından olduqca vacibdir. 

Şifahi dilin fəaliyyət dairəsinin genişləndiyi indiki zamanda ədəbi tələffüz normalarını gözlə-

mək daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, orfoepik qay-

daları öyrətməyin əsası məktəbdə qoyulur. Deməli, ibtidai sinif müəllimi özü bu qaydaları da-

ha mükəmməl bilməli, öz nitqində yerli şivə xüsusiyyətlərinə yol verməməlidir. 

Ana dilinin tədrisi metodikasının təşəkkülü, onun XX əsrin əvvələrinədək olan vəziyyəti, 

tarixi inkişaf mərhələləri, didaktik əsasları, savad və oxu təlimi, nitq hissələrinin, qrammatik 

məfhumların, orfoqrafiyanın təlimi və s. məsələlər Ana dilinin tədrisi metodikası dərsliyində 

sistemli şəkildə təhlil edilmişdir. Deməli ana dili ibtidai siniflərdə fənlərin əsası hesab edilir 

və onu öyrənmək, bilmək digər fənlərin mənimsənilməsində mühüm rola malikdir. 

Orfoqrafiya qaydaları isə düzgün yazı təlimi üçün nə qədər zəruri və əhəmiyyətlidirsə, or-

foepik normalar da aydın, səlis, düzgün şifahi nitq üçün o qədər də əhəmiyyətlidir. İbtidai si-

niflərdə orfoepiya təliminin  qarşısında bir sıra vəzifələr durur: 

 şagirdlərdə müxtəlif və eyni zamanda bir-birinə keyfiyyətcə və əmələgəlmə yerinə görə 

yaxın olan səslərin fərqini duymaq qabiliyyətinin yaradılması; 

 müəyyən səslərin səhv tələffüz edilməməsi üçün həmin səslərin tələffüz məxrəcinin izah 

olunması, şagirdlərdə bu səslərə diqqətlə yanaşmaq bacarığının formalaşdırılması; 

 şagirdlərə söz daxilində müəyyən səsləri və onların birləşməsini cəld hiss edə bilmək 

(fonematik eşitmə) vərdişinin aşılanması; 

 şagirdin öz nitqinə diqqət etməsi, səslərin bu və ya digər tələffüz xüsusiyyətlərini qeyd 

etməklə, özünün, başqasının nitqini dinləməyi  bacarması; 

 ibtidai siniflərdə şagirdin səslərin, sözlərin düzgün tələffüzunə praktik yiyələnməsinə 

nail olunması; 

 şagirdlərdə öz fikrini şifahi şəkildə məzmunlu, rabitəli, məntiqi,  canlı ifadə edə bilməsi-

nin təmin edilməsi; 

 orfoepiya təlimi zamanı şagirdlərin təfəkkür, idrak və təlim fəallığının inkişaf etdiril-

məsi; 

 cəmiyyət üçün faydalı şəxsiyyətlərin tərbiyə edilməsi. 

Tətbiqi dilçilikdə ədəbi tələffüzlə yanaşı, orfoepik tələffüz termini də işlədilir. Azərbaycan 

dili orfoepiyasının tətbiqi tarixi o qədər də qədim deyildir. Keçən əsrin ortalarından başlaya-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 188 

raq tətbiqi dilçiliyin bu sahəsində araşdırmalar aparılmış, orfoepik məsələlərə müəyyən dərə-

cədə yer verilmişdir. Ə.Dəmirçizadə, M.Şirəliyev, Ə.Əfəndizadə, A.Qurbanov, N.Abdullaye-

vin apardığı araşdırmalar orfoepik normaların müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oyna-

mışdır. 

Ədəbi tələffüz üzrə iş yalnız ədəbi dilin normalarını göstərmək, dili qorumaq, ünsiyyəti 

asanlaşdırmaq və s. mənalarda qiymətləndirilməməlidir. Ədəbi tələffüz yazı ilə çox sıx əlaqə-

dardır. Dilimizin müasir inkişaf mərhələsində orfoepik normalar yazı qaydaları qədər əhəmiy-

yət daşıyır. 

Orfoqrafiya tədrisinin metodikası bir tərəfdən pedaqoji və ümumi metodik prinsiplər, di-

gər tərəfdən də orfoqrafiyanın öz prinsipləri üzərində qurulmalıdır. Bu işdə ən mühüm peda-

qoji prinsip tərbiyə ilə təlim arasında əlaqə yaratmaqdır. Orfoqrafiya təliminin dilin qayda və 

qanunları ilə yəni qrammatika ilə bağlamağın da çox mühüm rolu vardır. Çünki bilirik ki, yazı 

qaydaları qrammatik qanunlara istinad edir. Qrammatika orfoqrafiyaya düzgün və möhkəm 

bir istiqamət verir. Buna görə yazı qaydalarını mükəmməl öyrənməyə qrammatikanı yaxşı bil-

məklə nail olmaq olar. İbtidai sinif müəllimi tədris zamanı nitq fəaliyyətinin ayrı-ayrı cəhətlə-

ri üzərində ətraflı dayanmağa və bu cəhətləri şagirdlərə dərk etdirməyə xüsusi fikir verməlidir. 

O, məşğələlərdə müəllim dilin danışıq səslərinə aid bəhsini-fonetikanı, dilin leksikasının zən-

ginliyini, qrammatikanın morfologiya və sintaksis kimi şöbələrini, dilin ifadə vasitələrini (üs-

lubiyyatı) və nəhayət, nitqi yazılı şəkildə ifadə edən vasitələri (orfoqrafiya və durğu işarələ-

rini) şagirdlərə mənimsətməlidir. 

İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisinin başlıca prinsipi nitq inkişafı olduğundan qrammati-

kanın tədrisi prosesində də şagirdlərin nitqinin və təfəkkürünün inkişafına geniş yollar açılır. 

Qrammatik biliklər şagirdlərin nitqinin inkişafı üçün elmi bünövrə rolunu oynayır. Bəzi qram-

matik qaydalar bilirik ki, eyni zamanda orfoqrafiya təlimi və nitq inkişafına xidmət edir. Ona 

görə də qrammatikanın tədrisi prosesində nitq inkişafı üçün xüsusi saat ayırmağa ehtiyac yox-

dur. Hər bir dərs ədəbi tələffüz, leksika, söz yaradıcılığı, üslubiyyat və ya rabitəli nitqin inki-

şafı üzrə işin aparılması imkanlarına malikdir. 

Ədəbi tələffüzə nail olmadan şagirdlər yazılı və şifahi nitqinin digər sahələrində yüksək 

nəticələrə nail ola bilməz. Ədəbi tələffüzlə bağlı məktəbin I sinfindən iş aparılır, bütün sinif-

lərdə bu iş davam etdirilir. 

Ədəbi tələffüz şagirdlərin lüğət ehtiyatının artırılması məsələsində də mühüm rola malik-

dir. Şagird sözün mənalarını başa düşdüyü kimi, onu düzgün tələffüz etməyi bacarmalıdır. 

Müşahidələr göstərir ki, bəzi sözlər çətin və qüsurlu tələffüz edildiyindən şagirdlərin fəal lü-

ğət ehtiyatına daxil ola bilmir. İbtidai sinif müəllimi orfoqrafiya ilə orfoepiyanı vəhdətdə öy-

rədərsə, mükəmməl nəticə əldə etmiş olar. 

Orfoqrafiya təlimində iki mühüm prinsipə qanun kimi əməl olunmalıdır: 

1. Morfemlərin yazılışı onların mənaları ilə əlaqəli öyrədilməlidir. 

2. Morfemlərin yazılışı ilə tələffüzü qarşılıqlı mənimsədilməlidir. 

Müəllim şagirdlərə yalnız savadlı yazmağı öyrətməklə kifayətlənməməlidir, eyni zamanda 

onlara bilik, fikir və duyğularını sərbəst və bədii surətdə yaza bilmək bacarığını da verməlidir. 

Yazı təlimində əsasən iki cəhət nəzərdə tutulmalıdır: 

1) müəyyən edilmiş yazı normalarına əsasən orfoqrafiya təlimi; 

2) fikri yazılı şəkildə ifadə etmə təlimi. Məktəb işinin metodikasında hər iki cəhətdən isti-

fadə edilir. Şagirdlər fikirlərini yazılı şəkildə ifadə etmək bacarığına nisbətən tez yiyələndik-

ləri halda orfoqrafik cəhətdən düzgün yazı vərdişlərinə daha artıq vaxt sərf edirlər.  

Savadlı yazının təmin olunmasına maneə törədən cəhətlərdən biri mətndə yazılışı çətin 
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sözlərin, terminlərin işlənməsidirsə, digəri orfoepiya normaları arasında əhəmiyyətli fərqin ol-

masıdır. Məhz ibtidai sinif müəllimi sözlərin mənalarını açmalı, onlara yaxınmənalı sözlər de-

məklə cümlədə işlətməlidir. 

Müəllim şagirdlərə savadlı yazmağı öyrətməklə kifayətlənməməlidir, eyni zamanda onlara 

bilik, fikir və duyğularını sərbəst və bədii surətdə yaza bilmək bacarığını da verməlidir. Şa-

girdlərin yazılarında ardıcıllıq, məzmunca dolğunluq və yazının ədəbi-bədii bir dildə ifadə 

olunması da çox önəmlidir. 

Orfoqrafiya təlimində bir sıra çalışma növündən-orfoqrafik təhlil, orfoqrafik çalışma, eti-

moloji təhlil, üzündənköçürmə və əzbər yazı, orfoqrafik lüğət üzrə çalışma, lüğət üzrə imla, 

öyrədici və yoxlama yazılar və s. istifadə olunur. Məktəblərdə bəzi müəllimlər orfoqrafiyanın 

təlimində yazı qaydalarının mənimsədilməsini sırf orfoqrafik işlərlə məhdudlaşdırırlar, ən çox 

üzündənköçürmə, imla yazdırmağa səy göstərirlər. Dil faktlarının təhlilinə, yazı təliminin nitq 

inkişafı üzrə işlərlə əlaqələndirməyə o qədər də diqqət yetirmirlər. Halbuki ibtidai sinifdə or-

foqrafik təhlil aparılsa, şagirdlərdə düzgün yazı vərdişləri formalaşmış olar. 

Nitq inkişafı təlimində qarşıya qoyulan vəzifələrdən biri şagirdləri düzgün tələffüz vərdiş-

lərinə aşılamaqdan ibarətdir. Bunu təmin etmək üçün nitqdə yerli şivə və orfoqrafik tələffüz 

elementləri aradan qaldırılmalı, orfoepik normalara ciddi riayət olunmalıdır. İntonasiya, nitq 

fasilələri, vurğu, nitqin sürəti, tonu və s. məsələlər ümumi ədəbi tələffüz aspektində işıqlandı-

rılarsa daha yaxşı olar. Məktəblərimizdə bəzi müəllimlər imla yazdırarkən ədəbi tələffüz qay-

dalarına əməl etmir.  

Müəllim öz tədrisi prosesində aşağıdakı yazı qaydalarını ön plana çəkməlidir: 

1. Sözün səs tərkibini hərflərlə ifadə edən qaydalar; 

2. Sözün ayrı, bitişik və defislə yazılışını əhatə edən qaydalar; 

3. Sözün baş hərfinin böyük və kiçik yazılması ilə əlaqədar qaydalar; 

4. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi qaydaları; 

5. Şəkilçilərin yazılış qaydaları. 

Orfoqrafiyanı nitq inkişafı ilə bağlamaq, orfoqrafiya qaydalarını şagirdlərə yazıda tətbiq 

etməyi öyrətmək, onların yazı zamanı fikirlərini formalaşdıran yığcam şəklə salmaq üçün 

təmrinlər aparmaq kimi yollardan istifadə edilir. Bu da şagirdləri müstəqil yazı işinə yaxınlaş-

dırır, orfoqrafiya məşğələlərini daha maraqlı və məzmunlu edir. 

Orta məktəbdə savad uğrunda mübarizədən danışarkən şagirdlərin yalnız orfoqrafiya və 

durğu işarələrini düzgün mənimsəmələrini nəzərdə tutmaq kifayət deyildir: bunlarla birlikdə 

məktəbin vəzifəsi şagirdlərə düzgün, ədəbi, şifahi və yazılı nitq bacarığı da qazandırmaqdır.  

Məqalənin aktuallığı. İbtidai sinifdə ana dili tədrisinin qarşısında duran başlıca məsələ-

lərdən biri savadlı şagirdlər hazırlamaqdan ibarətdir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsində yazı 

və tələffüzlə bağlı vərdişlərin böyük əhəmiyyəti var.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan dili dərslərində yazı və tə-

ləffüzlə bağlı çalışmaların tədrisi prosesində qarşıya çıxan problemlərin həllinə nail olmaqdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ibtidai sinif müəllimləri və gənc 

tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər. 
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Sinifdə interaktiv fəaliyyət qarşılıqlı anlaşmaya və əlaqəyə, hər bir iştirakçı üçün ümumi, 

lakin əhəmiyyətli vəzifələrin birgə həllinə səbəb olan dialoq ünsiyyətinin təşkili və inkişafını 

əhatə edir. İnteraktiv təlim zamanı şagirdlər tənqidi düşünməyi, şəraitin və müvafiq məlumat-

ların təhlili əsasında mürəkkəb problemləri həll etməyi, alternativ fikirləri düşünməyi, qərarlar 

qəbul etməyi, müzakirələrdə iştirak etməyi, başqa insanlarla ünsiyyət qurmağı öyrənirlər. Bu-

nun üçün dərslərdə fərdi, cütlük və qrup işləri təşkil edilir, tədqiqat layihələri, rollu oyunlar 

tətbiq edilir, sənədlər və müxtəlif məlumat mənbələri ilə iş aparılır, yaradıcı işlərdən istifadə 

olunur. 

Bu gün cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda sürətlə inkişaf edən dəyişikliklər insandan yeni şərai-

tə tez uyğunlaşmağı, mürəkkəb məsələlərə optimal həll yolları tapmağı, çeviklik və yaradıcı-

lıq nümayiş etdirməyi, qeyri-müəyyənlik şəraitində itməməyi, onlarla səmərəli ünsiyyət qur-

mağı bacarmağı tələb edir. Müasir məktəbin əsas vəzifəsi hər bir şagirdin qabiliyyətini üzə çı-

xarmaq, yüksək texnologiyalı, rəqabətli dünyada həyata hazır şəxsiyyət yetişdirməkdir (1, s. 

56). Məktəb müstəqil həyatda özünü inamlı hiss etməyə imkan verən zəruri müasir bilik, ba-

carıq və keyfiyyətlərə malik məzun hazırlamalıdır. İbtidai məktəb məzunu üçün əsas tələblər 

aşağıdakılardır: 

 öyrənmək, özünü təşkil etmək bacarığı; 

 adekvat özünə hörmət; 

 təhsil motivasiyasının, maraqlarının inkişafı; 

 həmyaşıdları ilə əməkdaşlıq bacarıqları; 

 müvəffəqiyyət əldə etmək, uğur və uğursuzluqları düzgün əlaqələndirmək bacarığı; 

 idrak proseslərinin zəruri inkişafı səviyyəsi (2, s. 18). 

Hər bir müəllim müstəqil şəkildə siniflə işin yeni formalarını tapıb inkişaf etdirə bilər və 

şagirdlərlə interaktiv rejimdə işə başladıqda, onları aşağıdakı qaydalara əməl etməyə yönəlt-

mək lazımdır: 

— “hamı artıq dedi” faktına istinad edə bilməzsiniz; 

— öz fikrini qrupa bildirməkdən imtina etmək; 

— pis əhvalınızı göstərmək (2, s .26). 

İnteraktiv fəaliyyətin uğurlu olması üçün müəllim aşağıdakıları etməlidir: 

a) öyrənmə məkanını düşünmək və optimal şəkildə təşkil etmək, köməkçi material hazırla-

maq; 

b) tərəfdaşlıq əsasında şagird və müəllimlərin birgə əməkdaşlığa psixoloji hazırlığını tə-
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min etmək; 

c) şagirdləri təkcə tədris materialını mənimsəməyə deyil, həm də həyat üçün zəruri olan 

praktiki bilik və təcrübəni axtarmağa, kəşf etməyə (idrak və sosial motivasiyanın birləşməsi) 

yönəltmək; 

d) bütün şagirdləri dialoq fəaliyyətinə cəlb etmək; 

e) hər bir şagirdin danışmaq imkanı olması üçün qrupda çoxlu sayda insanın olmasının 

qarşısını almaq; 

f) dərsin gedişi və qaydaları düşünmək, onlara ciddi riayət olunmasını təmin etmək (5, s. 

159). 

İnteraktiv rejimdə keçirilən dərsin strukturuna 8 mərhələ daxildir və interaktiv formaların 

aparılması mərhələləri aşağıdakılardır: 

1. Motivasiya 

2. Məqsəd təyini 

3. Yeni məlumatların verilməsi 

4. Qrupda şagirdlərin tədris fəaliyyətinin təşkili 

5. Qrup həllərinin təqdimatı 

6. Refleksiya 

7. Qiymətləndirmə 

8. Ev tapşırığı (3, s. 47). 

Misal üçün III sinifdə Azərbaycan dili dərsi nümunəsində hər bir mərhələnin təşkilinin xü-

susiyyətlərini qeyd edək. 

Motivasiya. Yüksək motivasiya daha yaxşı və daha effektiv öyrənməyə kömək edir. Moti-

vasiyanın vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir: 

— şagirdlərin diqqətini problemə yönəltmək; 

— dərsin mövzusuna maraq yaratmaq; 

— şagirdlər üçün effektiv təlim prosesi qurmaq; 

— şagirdlərdə şəxsi maraq oyatmaq; 

— şagirdləri dərsin mövzusunu qavramağa psixoloji cəhətdən hazırlamaq; 

— dərsin mövzusunu aydın şəkildə əlaqələndirmək; 

— şagirdləri müəyyən problemləri həll etmək üçün hazırlamaq. 

Motivasiya zamanı təqdim olunan material ümumiləşdirilir və dərsin mövzusunu təqdim 

etmək üçün “körpü”yə çevrilir. Məsələn, “Sözləri bölün” texnikası: 

Addım 1. Dərsin devizini (atalar sözü, məşhur adamın sözü və s.) və ya dərsin mövzusunu 

seçmək. 

Addım 2. Bütün sözləri birlikdə yazmaq. 

Addım 3. Şagirdlər sözləri ayırmalı, dərsin şüarını və ya mövzusunu oxumalıdırlar. 

Addım 4. Motivasiya vəziyyəti yaratmaq və şagirdləri motivasiya etmək. 

Motivasiya yaratmaq üçün problemli suallar və tapşırıqlarla yanaşı, lüğət girişlərini oxu-

maqdan, qəzet məqalələrindən çıxarışlardan, bir anlayışın müxtəlif təriflərindən istifadə edə 

bilərsiniz. Bu mərhələni təşkil edərkən yadda saxlamaq lazımdır ki, bir şagird fəal hərəkətlərə 

sövq edilir, digəri isə laqeyd qalır, buna görə də motivasiya metodunu dərsdən dərsə dəyiş-

mək, müxtəlifləşdirmək lazımdır. 

Məqsəd təyini. İnteraktiv təlim dərslərinin məqsədləri ənənəvi olanlardan fərqlidir. İlk 

növbədə şagirdlərin biliyi ilə bağlı məqsədlər qarşıya qoyulur: mətnlərin əlamətlərini adlan-

dırmaq, orfoqrafiya, orfoepiya anlayışlarını müəyyənləşdirmək. Sonra formalaşan bacarıqlarla 

bağlı məqsədlər qoyulur: orfoqrafiyanın hər bir prinsipinə tabe olan orfoepiyaları vurğulamaq, 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 193 

mətnin stilistik mənsubiyyətini müəyyən etmək, qrup işinin nəticələrini sinfə təqdim etmək. 

Üçüncü yerdə dəyərləri adlandıran məqsədlər dayanır: vahid orfoepiya normalarının mövcud-

luğunun zəruriliyinə öz münasibətini və savadlı yazının mənası haqqında fikirlərini bildirmək, 

əldə edilən biliklərin praktiki əhəmiyyəti haqqında nəticə çıxarmaq. Bu mərhələ böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Birincisi, şagirdlərin bütün sonrakı fəaliyyətlərinin məqsədyönlü olmasına 

imkan verir, ikincisi, bu mərhələdə müəllim şagirdlərə dərsin məqsədlərini formalaşdırmağı 

öyrədir. 

Yeni məlumatların verilməsi. Əgər anlayışlar şagirdlərə artıq tanışdırsa, mərhələyə beyin 

“həmləsi” ilə başlamaq tövsiyə olunur: “Söz yazısı ilə hansı assosiasiyalarınız var?”, “Sözün 

orfoqrafiyası ilə hansı anlayışlar əlaqələndirilir?”. Təqdim olunan əsas fikirlər sütunda lövhə-

də yazıla və nömrələnə bilər. Bu cür iş şagirdlərə artıq məlum olanı və həqiqətən anlaşılmaz, 

tanış olmayanı seçməyə kömək edəcəkdir. Yeni məlumatlar əsasən iş vərəqələrində verilir, 

burada suallar və tapşırıqlar yuxarıda yazılır, məlumatlar isə aşağıda yerləşdirilir. Məlumat 

vermək üçün dərsliklərdən, lüğətlərdən və məqalələrdən istifadə olunur. 

Qrupda şagirdlərin tədris fəaliyyətinin təşkili. Kiçik qrup işindən interaktiv məşqlər ki-

mi istifadə etmək olar. Bu mərhələnin həyata keçirilməsi ən çox çətinliklərə səbəb olur. Növ-

bəli qruplarda bu problemlər fırlanma (dairəvi hərəkət) köməyi ilə həll olunur: şagirdləri aktiv 

qrupdan passiv qrupa, passiv qrupdan isə aktiv qrupa köçürdükdə. Qrupun tərkibinə 5-6 nəfər-

dən çox olmamalıdır, çünki daha böyük qruplarda bəzən hər kəsin çıxış etməsi üçün kifayət 

qədər vaxt olmur. 

Qrup həllərinin təqdimatı. Yeni biliklər üzərində işin məntiqi nəticəsi yeni məhsulun ya-

radılmasıdır. Dərsdə öyrənilən məlumatların çoxluğunu və məhdud vaxtını nəzərə alaraq, yeni 

məhsul kimi şagirdlər müstəqil nəticə çıxara, öz fikirlərini bildirə, yeni, əvvəllər yerinə yeti-

rilməmiş tapşırığı yerinə yetirə bilər. 

Refleksiya. Düşüncələr suallarla asanlaşdırılır: Xüsusilə nəyi bəyəndiniz? Nə öyrəndiniz? 

Bu bilik gələcəkdə necə faydalı olacaq? Bugünkü dərsdən hansı nəticələr çıxarmaq olar? Bu 

suallar şagirdlərə dərsdə öyrəndikləri ən vacib, yeni nələri vurğulamağa, bu biliklərin harada, 

necə və hansı məqsədlər üçün tətbiq oluna biləcəyini dərk etməyə imkan verir. 

Qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə sonrakı dərslərdə şagird işini stimullaşdırmalıdır. Qiy-

mətləndirmənin təşkilinin bu üsulu peşəkar yönümə malikdir – o şagirdlərə başqalarının işini 

qiymətləndirməyi öyrədir. Bu yanaşmadan istifadə etmək olar: qrupun hər bir üzvü hər birini 

qiymətləndirir, yəni qiymətləndirmə vərəqəsində hər bir yoldaş üçün qiymət qoyur. Müəllim 

vərəqləri toplayır və orta balı göstərir. Nəhayət, siz şagirdin özünü qiymətləndirməsindən isti-

fadə edə bilərsiniz. 

Ev tapşırığı. Dərsləri interaktiv rejimdə keçirdikdən sonra öyrənilən materialın yaradıcı 

şəkildə yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edən tapşırıqlar təklif olunur: mövzu ilə bağlı es-

se - yazmaq, problemə münasibət bildirmək, stilistik eksperiment aparmaq. Belə tapşırığın in-

teraktiv təlimin təbiətinə daha uyğun olduğu güman edilir (3, s. 53-58). 

İnteraktiv təlimin formaları bunlardır: 

1. Statik cütlərdə və ya dəyişdirilə bilən tərkib cütlərində işləmək; 

2. Kiçik qruplarda işləmək; 

3. Oyun əməkdaşlığı (4, s. 102). 

Şagirdlərin təhsil fəaliyyətinin təşkilinin bu xüsusi formalarının tətbiqi qaydaları üzərində 

daha ətraflı dayanaq. Bir qayda olaraq, statik cütlərdə və cüt növbələrdə iş müəyyən təlim tap-

şırıqlarının yoxlanılması mərhələlərində həyata keçirilir. Birinci halda, bir cütlük şagirdlər 

qarşılıqlı yoxlama və tapşırıqların mübadiləsini həyata keçirir, ikinci halda, şagirdlər tərəfin-
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dən tapşırıqların sürətindən asılı olaraq cütlər formalaşır və sinifdə hərəkət etmək imkanı əldə 

edilir. Müəllim və şagirdin interaktiv yaradıcılığı sərhədsizdir. Qarşıya qoyulan təhsil məq-

sədlərinə çatmaq üçün yalnız onu məharətlə istiqamətləndirmək vacibdir.  

Etiraf etmək lazımdır ki, interaktiv təlim idrak fəaliyyətinin təşkilinin xüsusi formasıdır. 

Onun ağlında çox konkret və proqnozlaşdırıla bilən məqsədlər var. Bu məqsədlərdən biri də 

şagirdin öz uğurunu, intellektual həyat qabiliyyətini hiss etməsi üçün rahat təlim şəraitinin ya-

radılmasıdır ki, bu da təlim prosesinin özünü məhsuldar edir. Tədris materialının mənimsənil-

məsi prosesində şagirdlərin birgə fəaliyyəti o deməkdir ki, hər kəs özünəməxsus fərdi töhfə 

verir, bilik, fikir və fəaliyyət yolları mübadiləsi olur. Üstəlik, bu, nəinki yeni biliklər almağa 

imkan verən, həm də idrak fəaliyyətinin özünü inkişaf etdirən, onu daha yüksək əməkdaşlıq 

və əməkdaşlığın formalarına köçürən xoş niyyət və qarşılıqlı dəstək mühitində baş verir. Bu iş 

formaları, əgər dərsdə bütövlükdə hər hansı problem müzakirə edilərsə, şagirdlərin daha əvvəl 

sinifdə və ya gündəlik təcrübədə əldə etdikləri ilkin ideyalar effektiv olar. 

Tədris praktikasında interaktiv təlim metodlarından istifadə dərsin səmərəliliyini artırmağa 

kömək edir. Ən passiv şagirdlər belə böyük həvəslə fəal işə cəlb olunur, onlarda orijinal dü-

şüncə, həll olunan problemlərə yaradıcı yanaşma bacarıqları formalaşır. Beləliklə, interaktiv 

təlim çərçivədən kənar düşünmək, problemli situasiyanı özünəməxsus şəkildə, ondan çıxış yo-

lu görmək bacarığını, habelə mövqelərini, həyat dəyərlərini əsaslandırmaq bacarığını forma-

laşdırır. Məhz interaktiv təlim fərqli baxış bucağını dinləmək bacarığı, əməkdaşlıq etmək, tə-

rəfdaşlıq ünsiyyətinə girmək, eyni zamanda rəqiblərinə qarşı dözümlülük, lazımi nəzakət, pro-

ses iştirakçılarına qarşı xoş niyyət kimi xüsusiyyətləri inkişaf etdirir. Ən əsası, interaktiv me-

tod cəmiyyət üçün müstəqil düşünməyi və qərar qəbul etməyi bacaran insan hazırlamağa kö-

mək edir. İbtidai siniflərdə bu üsullardan istifadə şagirdlərə ümumi orta təhsilin ikinci pilləsi-

nə keçərkən adaptasiya dövrünü və təhsil sisteminin sonrakı pillələrində təhsilini daha uğurla 

davam etdirməyə imkan verəcəkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsil sisteminin ən mühüm vəzifəsi şagirdlərə öyrənmək, 

özünü inkişaf etdirmək və özünü təkmilləşdirmək bacarığını təmin edən universal təhsil fəa-

liyyətinin formalaşdırılmasıdır. Bütün bunlara interaktiv təlim metodlarından istifadə etməklə, 

şagirdlər tərəfindən sosial təcrübənin şüurlu və fəal şəkildə mənimsənilməsi ilə nail olunur. 

Məqalənin də aktuallığı onun məhz belə bir vacib mövzuya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə ibtidai siniflərdə interaktiv təlim və təd-

ris metodlarından istifadə yolları araşdırılması ilə bağlıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Kərimov Y.Ş. Təlim prosesində yeni texnologiyalar. Bakı, 2011. 

2. Интерактивные методы, формы и средства обучения. Методические рекоменда-

ции. Ростов-на-Дону, 2013.  

3. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-метод. пособие. 2-е изд. 

Минск: ТетраСистемс, 2013.  

4. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии: учебн. пособие для 

академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. . 

5. Садыков Т.М. История развития интерактивных технологий // Проблемы совре-

менного образования. 2016. №4. С. 158‒161. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 195 

 

Н.А. Пашаева 

 

Использование интерактивных методов  

преподавания и обучения в начальной школе 

 

Резюме 

 
В статье исследуются способы использования интерактивных методов преподава-

ния и обучения в начальной школе. Начальная школа является основой успеха в бу-

дущем образовании ученика. Это возлагает особую ответственность на учителя началь-

ных классов. Важнейшей задачей современной системы образования является форми-

рование универсальной учебной деятельности, обеспечивающей учащимся возмож-

ность учиться, развиваться и совершенствоваться. Все это достигается за счет созна-

тельного и активного освоения социального опыта учащимися с использованием инте-

рактивных методов обучения. 
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The article explores ways to use interactive teaching and learning methods in primary 

school. Primary school is the foundation of success in a student's future education. This places 

a special responsibility on the primary school teacher. The most important task of the modern 

education system is to form a universal educational activity that provides students with the 

ability to learn, develop and improve themselves. All this is achieved through the conscious 

and active mastery of social experience by students using interactive teaching methods. 
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Məlum olduğu kimi, ümumi orta təhsil 3 mərhələdən ibarətdir. İbtidai təhsil bu mərhələ-

nin birincisidir, özü də çox mühüm mərhələ sayılır. Sonrakı mərhələlər bu mərhələ üzərində 

qərarlaşır. Təhsilin I mərhələsində təhsil-təlim-tərbiyə işləri yüksək səviyyədə qurulmalıdır ki, 

ikinci, üçüncü mərhələlərdə təhsil səmərəli olsun. İbtidai məktəbdə təhsil-təlim-tərbiyə işləri-

nin yüksək səviyyədə təşkili sinif müəlliminin pedaqoji səriştəliyindən, öz peşəsini və şagird-

ləri hansı səviyyədə sevməsindən çox asılıdır. 

Deyilənlər Həyat bilgisi fənnini tədris edən müəllimə də aiddir. Məktəblilər ibtidai təhsil 

mərhələsində ətraf mühitə dair zəruri və ilkin bilik və məlumatlara yiyələnməli, ünsiyyət və 

tətbiqi problemləri həll etmək qabiliyyətinə sahib olmalıdırlar. Bu zaman eyni zamanda kiçik-

yaşlı məktəblinin şəxsiyyəti də təşəkkül taparaq formalaşır. I-IV siniflərdə təhsil alıb V sinfə 

keçən məktəbli  bir sıra bilik və bacarıqlara yiyələnməlidirlər. Tədqiq etdiyimiz problemlə sıx 

bağlı olan bəzi bacarıqları diqqət mərkəzinə gətirək: Ayrı-ayrı fənlər üzrə qazandığı biliklər-

dən, kompüterdən faydalanmağı; müşahidə etdiyi obyekt və hadisələr barədə məlumata yiyə-

lənməyi; şəxsiyyətlərarası münasibətləri qura bilməyi, mədəni davranmağı; müstəqil və mən-

tiqi şəkildə fikirləşməyi və nəticəyə gəlməyi; öz fikrini məntiqli və aydın bildirməyi; ona eti-

bar edilən işləri yerinə yetirməyi, eyni zamanda yaradıcılıq tələb edən müstəqil fəaliyyət gös-

tərməyi; özünün və başqa şəxslərin, o cümlədən sinif yoldaşlarının hüquqlarına hörmətlə ya-

naşmağı; xalqımızın mənəvi dəyərlərinin, adət və ənənələrinin qorunması işində öz töhfəsini 

verməli; insanlara, təbiətə, əməyə, şəxsi və dövlət əmlakına qayğı ilə yanaşmağı bacarmalıdır. 

I-IV siniflərdə tədris olunan Həyat bilgisi fənni bu məsələlərlə tanış olmaqda kiçikyaşlı 

məktəblilərə lazımı kömək göstərir.   

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 11-ci maddəsində təhsilin məz-

mununa və təşkilinə dair bir sıra ümumi tələblər öz ifadəsini tapmışdır. Onlardan bəzilərini 

yada salaq:    

“təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, ... ünsiyyət yaratmaq, məntiqi, 

tənqidi və yaradıcı düşünmək bacarığı formalaşdırmaq; 

öz üzərinə məsuliyyət götürmək, ...müstəqil, yaradıcı şəxsiyyət və vətəndaş formalaşdır-

maq; 

 yüksək intellektual səviyyəyə və praktik iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara yiyələn-

mək, informasiya axınında çevik istiqamət tapmaq bacarığını formalaşdırmaq; 
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tədris prosesinin təhsilalanların və təhsilverənlərin insan ləyaqətinə hörmət etməsi əsasın-

da qurulmasını təmin etmək və təhsilalana qarşı hər hansı fiziki və psixoloji zorakılığa yol 

verməmək” (1). 

Bütün bu tələblər digər fənlərlə yanaşı Həyat bilgisi fəninində də nəzərə alınmalıdır, alınır 

və qabaqcıl məktəblərin fənn müəllimləri, təcrübəli müəllimlər bu tələbləri nəzərə alırlar. 

İbtidai siniflərdə Həyat bilgisi fənn müəlliminin səyləri fəal təlimin forma və metodların-

dan faydalanmaqla, özünün metodik hazırlığını və pedaqoji ustalığının təkmilləşdirməklə şa-

girdlərin müstəqilliyinə nail olmağa yönəlir.   

Şagirdlərin müstəqilliyini təmin etməyin mühüm şərtlərindən biri Həyat bilgisi dərslərinin 

və həmçinin bu fənn üzrə təlim xarakterli sinifdənxaric işlərin səmərəli təşkilidir. Biz müstə-

qil işi öyrənmənin mühüm bir vasitəsi kimi nəzərdən keçirə bilərik. Məktəblilər I-IV siniflər-

də müstəqil işlərlə əhatə olunsalar, bu vərdiş (yəni yaradıcı müstəqillik) ömürlər boyu onları 

müşayiət edəcəkdir.  

Müstəqil işlərə alışmaq vərdişi öz-özlüyündə meydana gəlmir. Təcrübəli müəllimlər mək-

təlilərdə müstəqil fəaliyyət göstərmək tələbatı, müstəqilliyə maraq formalaşdırmalıdırlar. Nə-

zərə almaq lazımdır ki, I-IV sinif şagirdlərində müstəqil işləmək arzusu məcburetmə ilə deyil, 

məktəblinin iradəsinin istəyi ilə meydana gəlməlidir. Müəllim diqqət yetirməlidir ki, müstəqil 

iş həqiqətənmi şagirdin tələbatına çevrilib-çevrilməyib. Buna əminlik olmalıdır. Belə mövqe-

də olmaq səbəbsiz deyildir, burada şagirdin nailiyyətləri, uğurları ilə sıx bağlılığı vardır. 

Müstəqil iş nədir? Bu suala cavab tapmağa çalışaq. Kiçikyaşlı məktəblilərin müstəqil işi-

nin nə demək olduğunu anlamaq üçün “müstəqillik” və “müstəqillik” anlayışlarının mahiyyə-

tinə nüfuz etmək lazımdır. “Müstəqil: 1. Başqasından asılı olmayan, başqasına tabe olmayan; 

sərbəst. 2. Öz-özlüyündə əhəmiyyəti olan, başqaları ilə bağlı olmayan, başqalarından ayrılan; 

ayrıca, xüsusi. 3. Başqasının köməyi və ya rəhbərliyi olmadan, öz bacarığı, təşəbbüsü ilə icra 

edilən. Müstəqil iş. Müstəqil fəaliyyət göstərmək” (2, s. 431). “Müstəqillik – müstəqil olma 

halı” (2, s. 432).  

Fikrimizcə, müstəqil iş, müəllimin təşkil etdiyi, müəyyən vaxt ərzində qarşıya qoyulmuş 

didaktik məqsədə çatmağa istiqamətlənmiş şagird fəaliyyətidir. Müstəqil iş müəllimin bilava-

sitə iştirakı olmadan, fəqət onun tapşırığına əsasən, müəyyən vaxt ərzində yerinə yetirilən id-

rak təlim fəaliyyəti kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu iş kiçikyaşlı məktəblilərin iradəsini, diq-

qətini, iş qabiliyyətini, nizam-intizamını inkişaf etdirdiyindən dərsdə, o cümlədən Həyat bilgi-

si üzrə məşğələlərdə sistemli və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməlidir.   

Şinifdə şagirdlər imkan daxilində müstəqil çalışmalı, müəllim də onların bu müstəqil fəa-

liyyətinə rəhbərlik etməlidir. Həmçinin biliklərin axtarışı həyata keçirilməli, bilik və məlu-

matların aydın başa düşülməsi, möhkəmləndirilməsi, biliklərin ümumiləşdirilməsi və system-

ləşdirilməsi, bacarıq və vərdişlərin təşəkkülü və inkişafı və s. bu kimi fəaliyyətlər həyata keçi-

rilməlidir. Səmərəliliyə nail olmaq üçün müəllim şagirdlərin inkişaf səviyyəsini, fərdi xüsu-

siyyətlərini yaxşı bilməli, müstəqil iş üçün mümkün və maraqlı tapşırığı seçməyi bacarmalı-

dır. 

Müstəqil iş məktəblilərə də tapşırıqların həllində özlərinin güclü tərəflərini görmək imkan 

verir. Kiçikyaşlı məktəbli ona tapşırılan müstəqil işi yerinə yetirdiyi vaxt onun təfəkkürü, ya-

radıcı təxəyyülü inkişafda olur. Bunun sayəsində məktəbli ya tamamilə yeni biliklərə yiyələn-

məyə, yaxud da artıq qazanılmış bilik və məlumatların əhatə dairəsini genişləndirməyə imkan 

tapır.  

Deyilənlərdən görünür ki, müstəqil iş aşağıdakı məsələlərə aydınlıq gətirən bir vasitə rolu-

nu oynayır: konkret didaktik məqsəd və vəzifəyə uyğundur; məktəbli üçün zəruri həcmdə bi-
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lik, bacarıq və bacarıq səviyyəsi formalaşdırır; kiçikyaşlı məktəblilərə biliklərini müstəqil və 

sistemli surətdə əldə etməkdə öz köməyini göstərir; təlim zamanı şagirdlərin müstəqil idraki 

fəaliyyətinin pedaqoji rəhbərliyinin və idarə edilməsinin ən mühüm aləti kimi özünü göstərir 

və s.   

Şagirdlərin müstəqil işinin səmərəliliyi onun təşkili şəraitindən, biliyin məzmunu və xa-

rakterindən, təqdim edilməsinin məntiqindən, biliyin mənbəyindən, məzmunda biliklərin sıx 

surətdə əlaqəsindən xeyli dərəcədə asılıdır.  

Şagirdlərin müstəqil işinin təlim prosesində təşkilinin çox böyük rolu vardır. Pedaqoq-

ların, fənn müəllimlərinin demək olar ki, hamısı müstəqil işlərin mühüm rolunu qeyd edirlər. 

Təlimdə təhsilalanların fəaliyyət və müstəqilliyinin təbiətinin öyrənilməsi ilə bağlı bir sıra 

fərqli istiqamətlər vardır. Hələ çox-çox  qədimlərdə - antik yunan alimləri (Aristos, Sokrat, 

Platon, Aristotel) uşağın könüllü, aktiv və müstəqil biliklərə yiyələnməsinin əhəmiyyətini 

göstərmişlər. Onların qənaətincə, şəxsiyyətin təfəkkürünün təşəkkür tapıb formalaşması başlı-

ca olaraq müstəqil fəaliyyətdə, təhsilalanın (bizim tədqiqatda – kiçik yaşlı məktəblilərin) tək-

milləşməsi və özünüdərketmə bacarıqlarının inkişafı zamanı uğurla həyata keçirilə bilər   

(Sokrat).  

Belə fəaliyyət uşağa sevinc və məmnunluq gətirir və nəticədə yeni biliklərə yiyələnmə 

onun fəallığını  təmin edir. 

 Orta əsrlərdə Fransua Rablenin, Mişel de Monten və Tomas Morun əsərlərində uşaq müs-

təqilliyi, onun timsalında düşüncəli, tənqidi fikirləşən bir şəxs, şəxsiyyət formalaşdırmaq mə-

sələsi başlıca problem idi. Həmin fikirləri Y.A. Komenski, J.J. Russo, İ.H. Pestalotsi, K.D. 

Uşinski və b. inkişaf etdirmişlər. 

1930-1950-ci illərdə müstəqil işin təşkili, müəllim və təhsilalanların  birgə fəaliyyəti ilə 

bağlı dəyərli fikirlər meydana gəlmişdir. Prof. İ.T. Oqorodnikov, müstəqil işin zəruriliyini 

əsaslandıraraq, müəllim fəaliyyəti ilə şagird fəaliyyəti vəhdətinin aşağıdakı növlərini diqqət 

mərkəzinə gətirmişdir: 

— materialı müəllim təqdim etmir, o, öyrətmək məqsədilə yalnız məktəblilərin müstəqil 

işini təşkil edir; 

— müəllim yalnız əsas sualları diqqətə çatdırır, cavabları gözləyir, şagirdlər isə, ikinci də-

rəcəli materialı təkbaşına öyrənirlər; 

— müəllim mövzu ilə bağlı yalnız giriş  müsahibəsi aparır, şagirdlər onun rəhbərliyi ilə 

təqdim olunan materialı müstəqil öyrənirlər. 

Müəllifin fikirləri ilə razılaşmaq olar. 

Müəllimin başlıca məqsədi, əsas rolu kiçikyaşlı məktəbliləri müstəqil məntiqi təfəkkürə is-

tiqamətləndirmək, tədris materialının təhlilini öyrətmək, dərsin idraki problemlərini müəyyən-

ləşdirmək, qazanılmış bilik və təlim bacarıqlarını, o cümlədən praktik bacarıqları tətbiq et-

məkdir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin IV sinifləri üçün “Həyan bilgisi” dərsliyində oxuyuruq: “Əziz 

məktəblilər! Yeni dərs ilində “Həyat bilgisi” dərsliyi yenə görüşünüzə gəlib. İndiyə qədər on-

dan çox şey öyrənmisiniz. Bu dərslik sizə təbiət, bitki və heyvanlar aləmi, cəmiyyət və insan-

lar haqqında maraqlı məlumatlar, faydalı biliklər verib. Aşağı sinilərdə öyrəndiyiniz bilikləri 

yeni dərs ilində “Həyat bilgisi”nin köməyilə daha da genişləndirəcəksiniz. İnsanın ən etibarlı 

köməkçisi onun bilikləridir. Biliksiz insan ən adi həyat və məişət problemlərini də həll etmək-

də çətinliklərlə üzləşir. Belə insan səhrada, yaxud meşədə kompassız hərəkət edən səyahətçiyə 

bənzəyir. Ona görə də siz həmişə dərslərinizdə fəal olmağa, bilik öyrənməyə çalışın. Bunu da 

unutmayın ki, kitablardan əldə etdiyiniz bilikləri gündəlik həyatınızda istifadə etməyi bacar-
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masanız, öyrəndiklərinizin heç bir faydası olmayacaq. İnsanın biliyi gündəlik həyatında ona 

kömək etmirsə, o biliyin faydası yoxdur” (3, s. 6). 

Müstəqil işlər kiçikyaşlı məktəblilərə imkan verəcəkdir ki, ümumtəhsil məktəbinin, Həyat 

bilgisi fənninin qarşısında duran vəzifələr həyata keçirilsin. 

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV siniflərində Həyat bilgisi fənni üz-

rə məşğələlərdə şagirdlərin müstəqil işləri respublikamızda xüsusi tədqiqatın obyekti olmadı-

ğından məqalə aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Həyat bilgisi fənni üzrə məşğələlərdə şagirdlərin müstəqil işləri 

diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı ola-

caqdır. 
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работы на занятиях познания мира 
 

Резюме 
 

Одним из важных условий обеспечения самостоятельности учащихся является эф-

фективная организация внеурочной деятельности на уроках по Познанию мира, а также 

воспитательной работы по данному предмету. Мы можем рассматривать самостоятель-

ную работу как важный инструмент обучения. Если учащиеся вовлекаются в самосто-

ятельную работу в I-IV классах, то эта привычка (т.е. творческая самостоятельность) 

будет сопровождать их всю жизнь. 

A.A. Aliyeva 

 

The ımportance of organızıng ındependent work  

ın the classes of knowledge of the world 
 

Summary 

 
 One of the important conditions for ensuring the independence of students is the effective 

organization of extracurricular activities in the lessons on the Knowledge of the World, as 

well as educational work on this subject. We can view independent work as an important 

learning tool. If students are involved in independent work in grades I-IV, then this habit (i.e., 

creative independence) will accompany them all their lives. 
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Kiçik məktəb yaşında hər bir uşaq davranışlarını idarə edir. Bütün bunlar cəmiyyət tərəfin-

dən hazırlanmış əmr normalarını daha dəqiq dərk etmək etməsi ilə əlaqədardır. Bu normalar 

bir insanın davranışını və digər insanlarla münasibətinin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. 

Tədricən kiçik məktəbli davranış qaydalarını mənimsəyir. Duyğularını və davranış qaydaları-

nı daha təmkinli şəkildə ifadə etməyə başlayır. Kiçik məktəb yaşlı şagirdlər dedikdə təqribən 

5-10 yaşlı (məktəblərdə məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunan) və yaxud  6-10 yaşlı (birbaşa 

birinci sinfə qədəm qoyan) şagirdlər nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, 1-4-cü sinif şagirdlərinin 

aid olduğu yaş dövrünü tez-tez uşaqlığın zirvəsi adlandırırlar. Belə ki, bu dövrdə kiçik mək-

təblilər hələ də uşaqlıq xasiyyətlərini (hələ də sadəlövh, səthi düşünən, asan aldanılan olaraq 

qalırlar) saxlayırlar, digər tərəfdən isə məntiqli yanaşmaları ilə həyatın gedişatını, dəyərini an-

lamağa başlayırlar. Belə qeyd olunur ki, yaş dövrləri içərisində ən sakit böhran 6-7 yaş ətra-

fında olan kiçik məktəblilərdə baş verir. Belə ki, bu yaşda olan uşaqlar birdən-birə özlərini ye-

ni bir rolda, yeni bir məkanda görür, yeni-yeni vəsaitlərlə həyatlarında heç görmədiyi bir insa-

nın-müəllimin tapşırıqlarını yerinə yetirmək məcburiyyətində hiss edirlər. Bu yaş qrupuna da-

xil olan kiçik məktəblilərin emosional-həyəcanlı çıxışları ibtidai sinfin ilkin siniflərinə xas 

olan, yuxarı siniflərə qalxdıqca yoxa çıxan keyfiyyətlərdir. Onlar müəllim tərəfindən təriflən-

mək üçün və bunu evdə valideynlərindən eşitmək üçün çox çalışqanlıq nümayiş etdirirlər. Şa-

girdlər bəzən belə hallarda davranış mədəniyyətində pozuntulara yol verə bilirlər. Məktəbə 

yenicə qədəm qoyan kiçik məktəblilərin davranışlarında qarşılaşdıqları çətinliklər daha çox 

olur. Belə ki, yeni bir məkanda özünü necə aparmalı olduğunu bilməyən şagird təlaşa düşür, 

bildiyini də unudur. Bu zaman o, müəllimin dediklərini yerinə yetirməyə çalışır ki, yüksək 

qiymətlər alsın, ailəsini sevindirsin. Gücünün çatdığı qədər çalışır. Bütün bunlar kiçik mək-

təblinin müsbət xüsusiyyətlərini göstərir. Bəzən isə əksinə olur, tənbəllik edir, dərslərini vax-

tında çatdırmır, sinifdə uşaqlardan geri qalır, aşağı qiymət alır və bunu ailəsindən gizlətməyə 

çalışır. Beləcə, yalana başlayır. Buna səbəb utanması və ya qorxusu ola bilər. İstənilən halda 

kiçik yaşlı məktəblidə mənfi davranış mədəniyyəti yaranmış olur. Bu halın yaşanmaması üçün 

müəllim və valideyn birlikdə əməkdaşlıq edərək kiçik məktəbliyə kömək etməlidirlər. 

Hər zaman yeni mühitin yeni qaydaları olur. Yeni tədris mühitində 45 dəqiqə sakit otur-

maq, emosiyaları saxlaya bilmək, bütün diqqəti dərs üzərinə cəmləmək və müəllimin şərhinə 
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qulaq asmaq evdən sərhədsiz gələn uşaqlar üçün kifayət qədər çətindir. Məktəb rejiminə öy-

rəşmək, məktəbdə yoldaşlarına və müəlliminə qarşı müsbət davranış göstərmək kiçik məktəb-

liləri zaman yarışına çıxarır. Ilkin mərhələdə yaranan mənfi davranış forması tənbəllik və tez 

yorğunluqdur. Onlara kömək və  motivasiya etmək, alındıra biləcəklərinə inandırmaq cəhdi 

daha çox onların valideynlərinin üzərinə düşür. Valideynlər, kiçik yaşlı məktəblilərin “Həyat 

bilgisi” kitabında da təqdim olunduğu kimi, onların gündəlik rejimlərinə əməl etmələrinə nə-

zarət etməlidirlər. 

Kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin yüksək davranış mədəniyyətinə yiyələnmələrində pedaqoq 

amili danılmaz faktdır. Təsadüfi deyil ki, kiçik yaşlı məktəblilərə dərs deyən müəllimlər yal-

nız tədrislə deyil, onların təlim-tərbiyəsi ilə də məşğul olmalıdırlar. Məktəbli üçün fərqi yox-

dur müəllim hansı fənni tədris edir, onun üçün müəllim nümunədir, etalondur. Məktəblilər 

ona birmənalı inanmalı, dediklərini şübhəsiz yerinə yetirməli, keçdiyi dərsə qarşı məsuliyyətli 

davranmalıdırlar. O məktəblilərin valideynləri isə bütün bunları qorumalı, müəllim mövqeyini 

birmənalı dəstəkləməlidirlər. Bundan başqa müəllimlər kiçik yaşlı məktəblilərin sinfə və biri-

birinə olan münasibətlərində, davranışlarında müsbətə doğru  irəliləyişi təmin etmək istəyirsə, 

mütləq surətdə hər bir şagirdə ayrılıqda yanaşmalı, dinləməli, müstəqilliyini təmin etməli və 

onları müxtəlif situasiyalara salaraq “açmalı”, fəallığa cəhd etməlidir. Bu cəhdlərin daha sə-

mərəli reallaşması üçün müəllimlər kurikulum sisteminin məqsədi, vəzifəsi, iş üsulları, meto-

du və digər bütün incəliklərindən agah olmalıdırlar. Bəzən isə şagirdlərin davranışına müsbət 

təsir edəcək tədbirlər (yarışlar, olimpiadalar, mövsümi tədbirlər, əlamətdar günlər, bayramlar, 

ekskursiyalar, master-klasslar və s.). hazırlamaq qarşıya qoyulmuş məqəsədə nail olmağın ən 

yaxşı üsullarından biridir. 

Məktəbə adaptasiya uğurlu təhsilə gedən yolda birinci pilləni təşkil edir ki, onun əhəmiy-

yətini qiymətləndirməmək mümkün deyil. Bununla belə, psixoloqların araşdırmaları göstərir 

ki, məktəb mühitində kiçik məktəblilərin təhsilin şərt və tələblərinə uyğunlaşması, adaptasiya-

sı əksər hallarda nisbidir; uşaqlar çox zaman necə isə özləri bir-birlərinə və məktəbə uyğunla-

şırlar. Məktəbə qəbul və təhsilin başlanğıc dövrü kiçik məktəblilərin bütün həyat tərzinin və 

fəaliyyətinin yenidən qurulmasına səbəb olur. Kiçik yaşlı məktəblilərdə adaptasiya prosesində 

yaranmış oxşar vəziyyətlərdə tətbiq olunan və istifadə edilən mexanizmlər şəxsiyyətin struk-

turunu müəyyənləşdirir, davranış mədəniyyətinin formalaşmasına güclü təsir edir və onun xa-

rakterinin alt quruluşuna çevrilir. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin davranışına birbaşa təsir edən və onun məktəbə adaptasiyası 

üçün bəzən hər hansısa bir əşyanın da böyük rolu ola bilər. Belə ki, elə kiçik yaşlı məktəbli-

miz vardır ki, məktəbə gedərkən özləri ilə sevimli oyuncaqlarını götürməkdə israr edirlər. Psi-

xoloji mövqedən yanaşdıqda, bunu qadağan etmək doğru deyil. Təlim prosesinin başladığı ilk 

günlərdə uşağın yanında ona tanış olan əşyalardan birinin olması adaptasiya prosesini asanlaş-

dırır. Əgər uşaq utancaqdırsa, sevdiyi oyuncağın yanında olması onda qorunma hissi yarada-

caq və o, davranışında aqressiyaya yol verməyəcək. Müəllim peşəkarlığına söykənən, oyun 

üzərində qurulmuş dərslər zamanı fikirlərini müstəqil bildirmiş və müəllim tərəfindən rəğbət-

ləndirilmiş kiçik məktəblilərdə özünəinam hissləri formalaşır. Onlar özlərini belə dərslərdə 

tez-tez görməyi arzulayır, tədrisin ağır yükünə baxmayaraq, məktəbi sevirlər, həvəslə məktəbə 

gedirlər. Beləliklə, şagirdlər adaptasiya prosesini aşmış sayılır, o mühitdə özünə davranış mə-

dəniyyətini formalaşdırmağın əsasını qoyurlar. 

Davranış mədəniyyətinin kiçik yaşlı məktəblilərdə əyani tərbiyə edilməsinə  bir nümunəni 

biz kurikulumda xüsusi ilə verilmiş mətnlərin rollu ifası zamanı da görə bilərik. Belə ki, müa-

sir fənn kurikulumunda oxu məzmun xətti üzrə “Rollu oxu” bölməsi vardır ki, burada kiçik 
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yaşlı məktəblilər oxuduğu mətndə qəhrəmanların yerində çıxış edərək onların sözlərini deyir-

lər. Bu zaman onlar qəhrəmanların hiss və həyəcanını, jest və mimikasını belə təkrarlayır, 

oxuya orijinallıq və əyləncə qataraq orijinallıq yaradırlar. Adətən, dialoji mətnlərdə rollu oxu 

tətbiq olunur. Belə oxu prosesində şagirdlərin oxuya marağı artır, ənənəvi tədrisin bezdiricili-

yindən qurtulur, özlərinin göstərə bilmədiyi tərəflərini bu situasiyada aşkara çıxarır və s. kimi 

müsbət nəticələr əldə edirlər. Ən əsası isə odur ki, qəhrəmanların xarakterini müzakirə edərək, 

kiçik yaşlı məktəblilər yaxşı və ya pis vərdişlərə sinfin hər  bir üzvünün münasibətini görür, 

etiraz və ya rəğbətini nümayiş etdirir, özü üçün nəticələr çıxarır ki, bunlar da onun davranışı-

na birbaşa və mütləq surətdə təsir edir. Ümumiyyətlə, kiçik yaşlı məktəblilərin həm tədrisin-

də, həm də davranışında əvəzolunmaz yeri oyunlu dərslər təşkil edir. Tədris prosesində müx-

təlif tipli oyunlardan geniş istifadəni tətbiq etməklə tədris üsulları və bu üsulların yaş xüsusiy-

yətlərinə uyğun seçilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin aktuallığı. Davranış mədəniyyətinin formalaşması ailədə başlasa da, məktəb-

də davam edir və möhkəmlənir. Burada həm ailə, həm də müəllim qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır. 

Məktəbdə öyrədilən davranış qaydalarına ailədə əməl olunmasa, müsbət nəticə əldə oluna bil-

məz. Ona görə də məktəbdə öyrədilən hər bir bilik, aşılanan vərdiş və bacarıq ailədə olduğu 

kimi aparılmalıdır. Valideynlər buna xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Məqalənin də aktuallığı 

onun məhz bu kimi vacib bir mövzuya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçik məktəblinin  ai-

lədə və tədris mühitində davranış qaydalarından söhbət açılmaqla, onların xarakterik və fərqli 

cəhətləri sadalanır, müxtəlif situasiyalarda üzləşdikləri çətinliklər, eləcə də onların mümkün 

həlli yolları göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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С.П. Махмудова 

 

Формирование культуры поведения в начальной школе 

 

Резюме 
 

Это означает, что формирование культуры поведения начинается в семье, но про-

должается и укрепляется в школе. Здесь и семья, и учитель должны взаимодействовать.  

Если правила поведения, которым учат в школе, не соблюдаются в семье, никакого 

положительного результата добиться не удастся. Поэтому то, чему учат в школе, нужно 

делать так же, как и в семье. Родители должны следить за этим. 
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S.P. Mahmudova 

 

Formation of a culture of behavior in elementary school 

 

Summary 
 

This means that the formation of a culture of behavior begins in the family, but continues 

and strengthens in school. Here, both the family and the teacher need to interact. If the rules 

of conduct taught in school are not followed in the family, no positive result can be achieved.  

The refore, what is taught in school should be done in the same way as in the family. Parents 

should monitor this. 

  

Redaksiyaya daxil olub: 12.02.2022  
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Açar sözlər: tərbiyə, əxlaq, ibtidai sinif, dərslik, mənəvi keyfiyyətlər 

Ключевые слова: воспитание, нравственность, начальная школа, учебник, нравст-

венные качества 

Key words: education, morality, elementary school textbook, moral quality 

 

Şəxsiyyətin, xüsusən də kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsi inkişafımızın müasir mər-

hələsində son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrümüzdə sürətlə qloballaşan 

dünyamızda cəmiyyətimizin həyatında mənəvi-əxlaqi sərvətlərin, milli-mənəvi dəyələrin rolu-

nun və imkanlarının artmasına, milli tərbiyə amilinin aşılanmasına bu gün həmişəkindən daha 

çox ehtiyac vardır.  

Respublikamız müstəqilliyini bərpa edəndən sonra, başqa sahələrdə olduğu kimi, təhsil və 

tərbiyənin məzmununda da əsaslı dəyişikliklər aparmaq zərurəti yarandı. Qərb dünyası tərə-

findən güclü surətdə müdafiə olunan və dəstəklənən işğalçı ermənilər tərəfindən ölkəmizə edi-

lən qəsdlər və ərazimizin iyirmi faizinin işğal edilməsi, 44 günlük müharibə yolu ilə onların 

geri alınması, böyük qələbə, zəfər çalmağımız gənc nəslin, xüsusilə gənclərimzin vətənpərvər-

lik, qəhrəmanlıq, fədakarlıq şücaətləri ilə yanaşı həm də onların yüksək mənəviyyatı və əxla-

qıdır.  

Bu gün cəmiyyətimizə saf əqidəli, mənəviyyatca zəngin, əxlaqca saf, fiziki cəhətdən kamil 

insanlar yetişdirmək, soykökünə, Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratik ənənələrinə bağ-

lı olan, xalqının humanist və mədəni sərvətlərinə əzmlə yiyələnən, onu qoruyan və daim inki-

şaf etdirən sağlam nəslin yetişdirilməsi çox vacibdir.  

Əxlaq tərbiyəsi üzrə səmərəli fəaliyyət eyni zamanda gənc nəslə, xüsusən kiçikyaşlı mək-

təblilərə yoldaşlıq və dostluq, sadəlik və təvazökarlıq, yaxşılıq və xeyirxahlıq, böyüyə, vali-

deynlərə, qadına hörmət, qayğı, düzlük və doğruçuluq, dözümlülük, ədalətlilik, məsuliyyət, 

intizam, şərəf, ləyaqət, vicdan, namus, etibarlılıq, sadiqlik, səbir və kinlilik, ismətlilik, həyalı-

lıq, ədəb-ərkan, səxavətlilik, qonaqpərvərlik, xeyriyyəçilik, igidlik, qəhrəmanlıq, mərdlik, mü-

barizlik, sözübütövlülük, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik və müdriklik, təbiətə 

sevgi, məhəbbət və qayğı və s. nəcib əxlaqi keyfiyyətləri aşılayır.  

Məktəb illərində, ilk növbədə, ibtidai sinif şagirdləri mənəvi tərbiyə ilə əhatə olunmalıdır-

lar. Bu məktəbin bütün ahəngində özünü göstərməlidir. Kiçik yaşlı məktəbliləri milli ruhda 

tərbiyə etmək üçün, ilk növbədə, onlara milli-mənəvi dəyərlərimizi, ana dilimizi, milli adət-

ənənələrimizi və s. dərindən mənimsətməliyik.  

Əxlaq tərbiyəsi kimi çətin, mürəkkəb, ziddiyyətli, lakin vacib və şərəfli vəzifələrin yerinə 

yeirilməsi, məhz ibtidai siniflərdən başlayaraq daha  sistemli şəkildə həyata keçirilir. Yeni in-

anın formalaşmasında dərin biliklərin, savadlılığın, habelə ideyalılığın möhkəm bünövrəsi də 

məhz bu mərhələdə qoyulur. Təlim-tərbiyənin vəhdəti əsasında uşaqlara Vətən, vətənə mə-
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həbbət, dostluq, yoldaşlıq, şərəf, ləyaqət, namus, vicdan, sədaqətlilik, ədəb-ərkan, böyüyə 

hörmət və qayğı, əməksevərlik, doğruçuluq və düzgünlük, sadəlik və təvazökarlıq və s. bu ki-

mi sözlərinin dərin mahiyyətini, doğma təbiətin gözəlliyini, zənginliyini başa düşmək və qiy-

mətləndirmək bacarığı məhz bu mərhələdə aşılanır. 

Ümummilli liderimiz ulu öndər Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə, 

xüsusən müstəqillik illərində gənc nəslin xalqımızın milli-mənəvi əxlaqi dəyərlər əsasında tər-

biyə edilməsini başlıca vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Heydər Əliyev Gənclərin Birinci 

Ümumrespublika Forumunda bu problemə xüsusi diqqət yetirmişdir. O, demişdir: “Bizim 

milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın fəaliyyətində formalaşmışdır. Milli-mənəvi 

dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz” (1).  

Tərbiyə ümumi mənada işlənib, əxlaq tərbiyəsini, əqli tərbiyəni, estetik tərbiyəni, fiziki 

tərbiyə və digər tərbiyə növlərini özündə birləşdirir. Hər bir tərbiyə sahələri insan həyatı üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, insanın cəmiyyətdə düzgün mövqe tutması və mehriban 

münasibət qurmasında, cəmiyyətdə özünə hörmət qazanmasında əxlaq tərbiyəsinin əvəzsiz ro-

lu vardır. Məhz buna görə də tərbiyənin digər sahələri kimi əxlaq tərbiyəsi məsələlərini də 

uşaqlarla daha erkən yaşlarında olarkən başlamaq lazımdır.  

Ailə insanın sahib olduğu kiçik kollektivdir və insan üçün vacib olan əxlaq tərbiyəsinin 

bünövrəsi də məhz ailədə qoyulur. Kiçik yaşlı məktəblilər tərbiyə anlayışına ailədə yiyələn-

məklə yanaşı, eyni zamanda yiyələndikləri tərbiyəvi bacarıqları elə ailədə də tətbiq edirlər. 

“Valideynlər cəmiyyətdə düzgün əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan şəxsiyyət kimi yetişdirmək 

istəyirlərsə, valideynlər ilkin olaraq həmin əxlaqi keyfiyyətləri özlərində tərbiyə etməlidirlər” 

(2, s. 156).  

Kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsinə yiyələnməsində ailədən sonra məktəbin də özü-

nəməxsus rolu vardır. Tərbiyə prosesinə təhsil müəssisələri daim xüsusi diqqət göstərmişdir, 

bu baxımdan kiçik yaşlıların əxlaq tərbiyəsinə yiyələnməsi məktəbin əsas vəzifələrindən biri-

dir. Uşaqlar vətənpərvərlik hissini, yoldaşlıq, düzgünlük, əmək insanlarına hörmət, dostluq, 

mehribanlıq və s. tərbiyəvi hisslərə məktəb dövründən yiyələnməyə başlayırlar. İbtidai sinif 

şagirdlərinin bu keyfiyyətlərə yiyələnməsi isə əsasən təlim prosesində həyata keçirilir ki, tə-

limin də əsas atributlarından biri ibtidai  sinif dərslikləridir (3; 4; 5; 6). 

Kiçik yaşlı məktəblilər öncə əxlaq tərbiyəsini valideynlərin və müəllimlərin tələbi olaraq 

qəbul edir, onlar ilk zamanlarda əxlaqın gözəlliyini anlamır, onları sadəcə tələb olduğu üçün 

yerinə yetirirlər. Bu səbəbdən müəllim və valideynlər kiçik yaşlı məktəblilərə əxlaq tərbiyəsi-

ni aşılayan zaman “lazımdır” deməklə kifayətlənməməli, eyni zaman da əxlaqi hislərin insani 

keyfiyyətlər üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu izah etməlidirlər. Erkən məktəb illərində 

şagirdlər əxlaq təcrübəsini toplayarkən təbii ki, davranışlarında səhvlər özünü göstərə bilər. 

Sinif müəllimi onlara davranışlarında əxlaqi keyfiyyətlərdən düzgün istifadə etmədiyi üçün 

acıqlanmamalı, əksinə olaraq davranış və nitqlərində əxlaqi keyfiyyətlərin vərdiş halına çev-

rilməsi üçün kiçik yaşlılarla əməkdaşlıq etməlidir.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsinin inkişafında ibtidai sinif dərsliklərinin rolu 

əvəzsizdir. Belə ki, ibtidai sinif dərsliklərində mövzular elə işlənmişdir ki, onlar kiçik yaşlı 

məktəblilərin həm tərbiyəsinə, həm də bilik və dünyagörüşlərinin inkişafına xeyli dərəcədə 

müsbət təsir edir. Təbii ki, ibtidai sinif dərsliklərində uşaqlarda tərbiyənin hərtərəfli inkişafı 

üçün xüsusi seçilmiş mövzular əlavə edilmişdir. Seçilmiş mövzular isə şagirdlərdə əxlaqi key-

fiyyətlərin aşılanması üstünlük təşkil edir.  

Dərsliklərdəki mövzular vasitəsi ilə uşaqlara əxlaqi keyfiyyətlər aşılanarkən, əxlaqi key-

fiyyətlər bədii obrazlar, süjetlər, öyüd və nəsihətlər, nümunələr, hekayə və şeirlər vasitəsilə 
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çatdırılır. Əsərin qəhrəmanları vasitəsilə onların özlərinin bu keyfiyyətlərə sevərək yiyələn-

mələrinə şərait yaradır.  

İbtidai sinif dərsliklərindəki mövzularla tanış olan kiçik yaşlı məktəblilər, artıq dostluq və 

yoldaşlığı, doğru və dürüstlüyü, sadəlik və təvazökarlığı, mehribançılığı, xeyirxahlığı, əmək-

sevərlik və vətənpərvərliyi, böyüklərə hörmət, kiçiklərə qarşı qayğının göstərilməsini, müsbət 

əxlaqi keyfiyyətlər olduğunu dərk edir  və bu əxlaqi keyfiyyətləri sevərək qəbul edirlər. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsində Azərbaycan dilinin imkanları daha böyükdür. 

Azərbaycan dili dərslərində kiçikyaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsi ilə məşğul olmaq üçün si-

nif müəlliminin əlverişli  imkanları vardır. Müəllim Azərbaycan dili dərslərində olan bədii 

mətnlər vasitəsilə uşaqların davranışı haqqında (Ailə və məktəb bölməsində), məmləkətimizin 

şəhərləri, yurdumuzun təbiət gözəllikləri, dağları, çayları, gölləri (Ana təbiət bölməsi), kainat-

da baş verən təbii hadisələrin sirri (Kainatın sirləri bölməsi), nəcib insanları (Əxlaqi dəyərlər 

bölməsi) barədə ətraflı söhbətlər aparmalıdır. Müəllimin bədii mətnlərin oxusu zamanı xalqı-

mızın sülhsevərliyi, vətənpərvərliyi, comərdliyi, mübarizliyi, dövlətçiliyi, şərəf, ləyaqəti, na-

mus və vicdan məsələlərini, dostluq və yoldaşlıq, sədaqətlilik, ədalətlilik və s. kimi milli-mə-

nəvi dəyərlərin mahiyyətini şagirdlərə aşılaması çox vacibdir.  

Kiçikyaşlı məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi işini asanlaşdırmaq məq-

sədilə “Azərbaycan dili” dərsliklərinə müxtəlif bədii mətnlər - şeir, hekayə, rəvayət, nağıllar, 

dastanlardan parçalar, təmsillər, atalar sözləri və məsəllər, tapmacalar daxil edilmişdir (3; 4; 

5;). Həmin materiallar şagirdlərin şüuruna və hisslərinə təsir göstərmək, mənəvi mövzuda 

söhbətlər aparmaq üçün əlverişli imkan yaradır. Bu cəhətdən məktəblərdə, xüsusən ibtidai si-

niflərdə Azərbaycan dili dərslərinin imkanlarından səmərəli istifadə edilməlidir.  

Eyni zamanda yalançılığın, bədxərcliyin, qorxaqlığın, satqınlığın düzgün olmadığını da 

dərk edirlər. Əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı 4-cü sinif “Azərbaycan dili” ibtidai sinif dərsliyində 

olan “İki Qardaş” mətninə nəzər saldıqda görürük ki, ana və atasına yalan danışan Kərim, da-

ha sonra öz danışdığı yalandan utanaraq pərt olur (3). Bunun nəticəsində isə əyləncəsindən 

geri qalır. Məhz, bu kimi yanaşmalar şagirdlərə yalan danışmağın onlar üçün nə dərəcədə pis 

bir hal olduğunu göstərir.  

Beləliklə deyə bilərik ki, ibtidai sinif dərsliklərinin məqsədi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri 

uşaq şəxsiyyətinin vəzifə, şərəf, vicdan, ləyaqət kimi daxili tələbatına çevirməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsinin formalaşmasında ailə, 

bağça, məktəb və cəmiyyətlə yanaşı, dərsliklərdə verilən əxlaqi mahiyyətli mövzuların da 

əhəmiyyəti çoxdur. Bu mövzular şagirdlərin nəinki, əxlaq tərbiyəsində, həmçinin dünyagörüş-

lərinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi 

vacib bir məsələyə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əxlaq tərbiyəsinin ibtidai sinif şagirdlərinin həyatında 

rolu ətraflı şəkildə təhlil olunmaqla yanaşı, bir çox mütəfəkkirlərin fikirlərindən istifadə edil-

mişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Роль учебников начальных классов в нравственном  

воспитании младших школьников 

 

Резюме 
 

В статье рассматривается необходимое влияние тем, изучаемых в учебниках для на-

чальных классов, на нравственное воспитание учащихся. Таким образом, в формирова-

нии нравственного воспитания младших школьников наряду с семьей, детским садом, 

школой и обществом большое значение имеют и нравственные качества, привитые в 

учебниках. Эти темы играют важную роль не только в их нравственном воспитании, но 

и в формировании их мировоззрения. Статья также содержит ценные сведения о 

нравственном воспитании глазами некоторых гениальных мыслителей. Такие подходы 

доказывают, что роль нравственного воспитания в формировании нашего народа имеет 

очень глубокие корни. Однако подробно анализируется упомянутая в статье роль нрав-

ственного воспитания в жизни младших школьников. 

 

G.T. Nuriyeva 

 

The role of primary school textbooks  

in the moral education of young students 

 

Summary 
 

The article discusses the necessary effects of the topics taught in primary school textbooks 

on the moral education of students. Thus, in the formation of moral education of young 

schoolchildren, along with the family, kindergarten, school and society, the moral qualities 

instilled in the textbooks are also important. These topics play an important role not only in 

their moral education, but also in the formation of their worldview. The article also contains 

valuable insights into moral education through the eyes of some genius thinkers. Such 

approaches prove that the role of moral education in the formation of our people has very 

deep roots. However, the role of moral education mentioned in the article is analyzed in detail 

in the lives of primary school students. 

Redaksiyaya daxil olub: 18.02.2022 
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Təlimdə geridə qalan kiçik məktəblilərlə  

aparılan psixoloji-pedaqoji işin xüsusiyyətləri 
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                p.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva 

 

Açar sözlər: kiçik məktəbli, təlimdə geri qalma, psixoloji-pedaqoji iş 

Ключевые слова: школьник, отстающий в обучении, психолого-педагогической ра-

бота 

Key words:  pupil, lagging behind in training, psychological and pedagogical work 

 

Son zamanlar məktəbdə şagirdlərin öyrədilməsi ilə bağlı müxtəlif problemləri öyrənərkən 

“təlimdə geri qalma” termini istifadə olunur. Bu termin, bir qayda olaraq, şagirdin təhsil fəa-

liyyətindəki sapmaları, öyrənmədə çətinliklər, nizam-intizamın pozulması, sinif yoldaşları ilə 

münaqişələr şəklində özünü göstərir. Təlimdə geri qalmanın əsas səbəblərdən biri kimi, bir 

çox tədqiqatçılar şagirlərin funksional imkanları ilə ibtidai məktəbdə mövcud təhsil sisteminin 

tələbləri arasındakı uyğunsuzluq adlandırırlar. İbtidai məktəb yaşı üçün təlimdə geri qalmanın 

spesifikliyi bu yaşda aparıcı təhsil fəaliyyəti ilə müəyyən edilir. 

Təlimdə geri qalma təhsil fəaliyyətinin subyektinin zəruri komponentlərinin kifayət qədər 

mənimsənilməməsi, davranışın qeyri-kafi özbaşınalığı, məktəb həyatının tempinə uyğunlaşa 

bilməməsi, ailə birliyi normalarının və məktəb mühitinin dağılması səbəbindən yarana bilər. 

“Təlimdə geri qalma” anlayışı son illərdə müxtəlif yaşlarda olan şagirdlərdə məktəblə bağlı 

yaranan müxtəlif problem və çətinlikləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Təhsil fəaliyyətin-

də hər hansı bir sapma bu konsepsiya ilə əlaqələndirilir (1, s. 68). Bu sapmalar psixi cəhətdən 

sağlam şagirdlərdə və ya müxtəlif neropsikiyatrik xəstəlikləri olan şagirdlərdə də ola bilər, la-

kin öyrənmə pozğunluqları üzvi pozğunluqlar, oliqofreniya və fiziki qüsurlar nəticəsində ya-

ranan şagirdlərə aid edilmir. Təlimdə geri qalma, təhsil fəaliyyətinin və davranışının pozulma-

sı, artan narahatlıq səviyyəsi və fərdi inkişafda pozğunluqlar şəklində kiçik məktəblinin mək-

təbə uyğunlaşması üçün qeyri-adekvat mexanizmlərin formalaşmasıdır. Qeyd edək ki, bu gün 

bu anlayışın ifadəsi və tərifi ilə bağlı konsensus yoxdur. “Təlimdə geri qalma” anlayışının 

müxtəlif aspektləri A. Bağırova, S. Ələsgərova, N. Hüseynova, T.D. Molodtsova, R.V. Ovça-

rova, A.A. Severni, Q.A. Tsukerman və başqalarının əsərlərində bu və ya digər şəkildə istifa-

də edilmiş və müəyyənləşdirilmişdir. Bu yanaşmaların ümumi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

təlimdə geri qalma sosial uyğunlaşmanın müxtəlif növləridir və məktəb tələblərinə uyğunlaş-

manın pozulması və ya olmaması ilə xarakterizə olunur. R.V. Ovçarova kiçik yaşlı şagirdlərin 

təlimdə geri qalmanın iki əsas səbəbini qeyd edir: 

1. Ailə tərbiyəsinin xarakteri, bu zaman şagird məktəbə “biz” təcrübəsini hiss etmədiyi ai-

lədən gəlsə, çətin ki, yeni sosial cəmiyyətə – məktəbə daxil ola bilsin. Özgələşməyə şüursuz 

istək, dəyişməz “mən”i qorumaq adı ilə hər hansı bir cəmiyyətin norma və qaydalarından im-

tina etmək və eyni formalaşmamış “biz” anlayışı olan ailələrdə tərbiyə olunan uşaqların mək-

təbə uyğunlaşmamasının əsasında dayanır.  

2. Öyrənmə və davranışdakı çətinliklər şagirdlər tərəfindən əsasən müəllimin onlara mü-
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nasibəti ilə tanınır və uyğunsuzluğun səbəbləri çox vaxt şagirdə münasibət və onun ailə tərbi-

yəsi ilə əlaqələndirilir (5, s. 207). 

Məktəblilərin təlimdə geri qalması iki böyük qrupa birləşdirilən müxtəlif amillərdən qay-

naqlana bilər: 

1. Obyektiv amillər (sosial). 

2. Subyektiv amillər (fərdi-şəxsi) (6, s. 39). 

Hər iki qrupun amilləri bir-biri ilə sıx bağlıdır, bir-birini tamamlayır və bir-birini şərtləndi-

rir. Obyektiv amillərə mikro, makro və mezo mühitin vəziyyəti daxildir ki, bu da müəyyən şə-

kildə təlimdə geri qalmanın yaranmasına səbəb olur. Təcrübənin göstərdiyi kimi, ilk növbədə 

şagirdin sosial uyğunlaşmasının uğuruna cavabdeh olan mikro sferaya məktəb, ailə, dostlar, 

yaxın dostlar (qonşular, qohumlar, tanışlar) daxildir. L.S. Vıqotskiyə görə, “Sosial mühit 

müəyyən deyil, inkişaf mənbəyidir. Mühit, sanki, daxilən böyüyür, davranış təkcə məzmunu-

na görə deyil, həm də mexanizmlərinə, metodlarına görə sosial, mədəni amilə çevrilir” (2, s. 

86). İnkişafın sosial vəziyyəti insanın inkişafının müxtəlif mərhələlərində onun psixi həyatını 

müəyyən edir. L.S. Vıqotski üçün insan inkişafın sosial vəziyyətindən, onu yaradan başqa in-

sanlardan asılı görünür. Hər hansı bir dövrün sonuna doğru şagirdin şüurunun yenidən qurul-

ması, onun fikrincə, başqaları ilə bütün münasibətlər sistemini və özünə münasibətini dəyişir. 

Bu, onun təcrübəsində özünü göstərir. O, təcrübəni inkişafın sosial vəziyyətinin “vahidi” he-

sab edir. Təcrübədə ətraf mühit və subyekt ayrılmaz vəhdətdə təqdim olunur. A.Q. Asmolo-

vun, V.P. Zinçenkonun, D.B. Elkoninin əsərlərində vurğulanır ki, ətraf mühit – orqanizm 

üçün mədəniyyət “dəvətedici qüvvə, çağırışdır” və “inkişafın daxili mənbəyi və hərəkətverici 

qüvvələri və s. özünü inkişaf qoruyur” (3, s. 76). Bu həm fərdi, həm də cəmiyyətə aiddir.  

Tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti ailə amilini, məktəblilərin ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətlə-

rini, onun cəmiyyətə uyğunlaşma səviyyəsini müəyyən edən, şagirdin optimal sosiallaşmasını 

təmin edən aparıcı amil adlandırırlar. Məktəblilərin davranışında çətinliklərin yaranmasına sə-

bəb olan və ya kömək edən müəyyən ailənin xüsusiyyətləri haqqında müxtəlif fikirlər var. İ.F. 

Xarlamov disfunksional ailələrin aşağıdakı növlərini ayırd edir, təsnifat şagirdin təcrübələri-

nin məzmununa əsaslanır: 

— disfunksional emosional atmosferi olan ailə, burada valideynlərin təkcə laqeyd deyil, 

həm də övladlarına qarşı kobud, hörmətsiz, iradəsini boğduğu; 

— üzvləri arasında emosional təmasların olmadığı ailə; 

— xarici firavan əlaqəsi olan uşağın ehtiyaclarına laqeydlik. Uşaq belə hallarda ailədən 

kənarda emosional mənalı münasibətlər tapmağa çalışır; 

— uşağa arzuolunmaz ehtiyac və maraqların aşılandığı qeyri-sağlam əxlaqi mühitə malik 

ailə, o, qeyri-sağlam həyat tərzinə cəlb olunur (7, s. 63). 

İ.A. Zimnyaya ailədəki belə xoşagəlməz halları vurğulayır: 

— müxtəlif dərəcələrin həddindən artıq müdafiəsi: uşaqların daxili həyatının bütün təza-

hürlərində ortaq olmaq istəyindən tutmuş ailə zülmünə qədər; 

— “ailə kumiri” yaradan vəziyyət, uşağın hər hansı bir impulsuna daimi diqqət və çox tə-

vazökar uğurlar üçün hədsiz tərif ilə xarakterizə olunur; 

— valideynlərin özlərinə çox, uşaqlara isə az diqqət yetirdiyi ailədə yetişən cəsarətsiz və 

sərt uşaqların artımı qeyd edilir (4, s. 183). 

Şagirdin təlimdə geri qalma səbəbləri arasında məktəb faktorunu xüsusilə vurğulanır. 

Məktəb cəmiyyətin mahiyyətini, problemlərini, ziddiyyətlərini əks etdirən mürəkkəb sosial 

orqanizmdir. Digər tərəfdən, əvvəllər qeyd etdiyimiz müəyyən yaş dövrünün şagirdin şəxsiy-

yətinin inkişafında aparıcı rolu, yəni təhsil fəaliyyətini, müəllimin şəxsiyyətini və məktəbdə 
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təhsilin digər amillərini unutmaq olmaz. İbtidai məktəbin özünün xüsusiyyətləri ilə əlaqəli tə-

limdə geri qalma səbəbləri arasında aşağıdakıları ayırd etmək olar: 

— Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri. Müəllimin şəxsiyyəti güclüdür, şagird şəxsiyyətinin 

formalaşmasında mühüm amildir. Real həyatda o, davranış nümunələrini, sosial norma və də-

yərləri nümayiş etdirir. K.D. Uşinski onu da qeyd edirdi ki, hər bir mentorda “təkcə öyrətmək 

bacarığı deyil, həm də xarakter, əxlaq və əqidə vacibdir, çünki kiçik yaşlı şagirdlərin dərs-

lərində müəllimin şəxsiyyəti şagirdlərə burada öyrənilən elmdən çox böyük təsir göstərir”; 

— Müəllimin ünsiyyət tərzi. Müəyyən edilmişdir ki, ünsiyyət tərzi məktəbdə şəxsiyyət-

lərarası münasibətlərin xarakterinə, ümumiyyətlə, təlim prosesinin səmərəliliyinə mühüm təsir 

göstərir. Bu və ya digər ünsiyyət tərzinin üstünlük təşkil etməsi kiçik yaşlı şagirdlər arasında 

sosial münasibətlərin formalaşmasına, münaqişələrin həlli yollarına, insanlara münasibətin 

xarakterinə təsir göstərir; 

— Şagirdin fərdi şəxsiyyət xüsusiyyəti. Bu xüsusiyyətləri nəzərə almadan yalnız norma-

tiv-rol qaydaları əsasında müəllim və şagirdlər arasında qarşılıqlı əlaqə prosesinin qurulması, 

ünsiyyətin rol planı münasibətlərin subyekt-obyekt formasını qəbul edir (3, s. 227). 

Müəllim əsasən şagirdin idrak sferasının, onun biliyinin və intellektinin transformasiyası-

na diqqət yetirir. Bu halda müəllimin fəaliyyətinin uğurunun meyarı şagirdlərin nailiyyətləri-

nin verilmiş standartlara uyğunluğudur. Şagirdin motivasiya-semantik sahəsi diqqətdən kənar-

da qalır, təsirlənmir. Məktəblilər üçün öyrənmə darıxdırıcı, monoton, formal olur. İtaətkarlığı 

vurğulayan avtoritar, funksional-rollu ünsiyyət tərzinin üstünlük təşkil etməsi ilə tabeliyində 

olanların (şagirdlərin) konformizmi sinifdə təhdidedici ab-hava yaradır. Müəllimin əsas takti-

kası təhdidlər, vədlər, mükafatlar və cəzalardır.  

Sadalanan səbəblər bu və ya digər şəkildə təlimdə geri qalma proseslərinin müxtəlif for-

malarının inkişafına kömək edir, bunların arasında əsas olanları ayırd etmək olar: 

1. Əsas bilişsel proseslərin və şəxsi instansiyaların inkişaf tempinin pozulması; 

2. Xroniki uğursuzluq; 

3. “Müflisləşmə” hissi, öz şəxsiyyətinin aşağı dəyəri; 

4. Məktəb intizamı qaydalarına məhəl qoymamaq, yadlaşma aqressivliyi; 

5. Münaqişə, həmyaşıdlar qrupunda, ümumiyyətlə şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə təcrid. 

Təlimdə geri qalma kiçik məktəblinin psixi həyatının bütün çətinliklərini, məktəblilərə 

münasibətdə isə mənbəyindən, xarakterindən və təzahür dərəcəsindən asılı olmayaraq müəy-

yən yaş dövrünün bütün daxili və xarici çətinliklərini əhatə edən hadisədir. Yetkinlik yaşına 

çatmayan şagirdin təlimdə geri qalması çoxşaxəli bir hadisədir, o, müxtəlif dərəcədə intensiv-

lik, genişlik, müxtəlif yollarla özünü göstərə bilər və əvvəllər müəyyən etdiyimiz kimi, müx-

təlif səbəblərdən yarana bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Şagirdin şəxsiyyətinin inkişafı problemlərinin uğurlu həlli, təhsilin 

səmərəliliyinin artırılması, əlverişli peşə inkişafı əsasən onların məktəbə hazırlıq səviyyəsinin 

nə dərəcədə düzgün nəzərə alınması ilə müəyyən edilir. Məqalə də belə bir vacib problemə 

həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki,  məqalədə təlimdə geridə qalan 

kiçik məktəblilərlə aparılan psixoloji-pedaqoji işin xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Особенности психолого-педагогической работы с  

маленькими школьниками оставшимся  на обучении 
 

Резюме 
 

В данной статье выявляются особенности психолого-педагогической работы, прово-

димой с учащейся молодежью, отстающей в обучении. В обучении был разработан 

один из наиболее продуктивных подходов в поиске решения проблемы отсталости, при 

котором адаптационные нарушения связаны с особенностями социального развития, а 

механизмы адаптации существенно различаются в зависимости от возраста. Успешное 

решение задач развития личности учащегося, повышение эффективности обучения, ос-

воение благоприятной профессии во многом определяются степенью должного учета 

уровня их школьной готовности. 
 

S.Y. Tapdiqova 
 

Features of psychologıcal-pedagogıcal work  

wıth lıttle schoolchıldren left ın traınıng 
 

Summary 
 

This article identifies the features of the psychological and pedagogical work carried out 

with young students who are lagging behind in training. In the training, one of the most 

productive approaches was developed in the search for solutions to the problem of 

backwardness, in which adaptation disorders are related to the characteristics of social 

development and the mechanisms of adaptation differ significantly depending on age. The 

successful solution of the problems of the development of the student's personality, the 

increase of the efficiency of education, the development of a favorable profession are mainly 

determined by the degree to which their level of school readiness is properly taken into 

account. 
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Kiçik məktəblilərin qəhrəmanlığı mövzusunda danışmazdan əvvəl ilk olaraq qəhrəmanlıq 

nədir sualına mütləq şəkildə cavab vermək lazımdır. Qəhrəmanlıq — mərdlik, mətanət, dö-

zümlülük və sarsılmazlığın təzahürüdür, insanın elə bir nəcib hərəkətidir ki, ancaq böyük ülvi 

xeyirxahlıq naminə Vətənin, xalqın azadlığı üçün hər cür zülm və təzyiqdən xilası xoşbəxtlik 

uğrunda mübarizədə həyata keçirilir. Qəhrəmanlıq geniş anlayış olub, bir sıra əlamətlərə ma-

likdir. Onun aparıcı əlaməti kiçik yaşlı məktəbliləri Vətənin fəal müdafiəçiləri kimi böyütmə-

sidir. Qəhrəmanlığın özü də cürətliliklə əlaqədardır. Qəhrəman hesab edilən adam hər cür çə-

tinlikdən, təhlükədən qorxmadan xalqın mənafeyi naminə, Vətəninin azadlığı naminə mübari-

zəyə girişir. Qəhrəmanlılıqda qorxuya nifrət, təhlükələrə hər zaman hazır olmaq əlamətləri 

vardır. Kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin qəhrəmanlıq tərbiyəsinin formalaşdırılması üçün bir sıra 

vasitələr vardır ki, bu vasitələrə aşağıdakılar aiddir: məktəb, ailə və ictimaiyyət. Qeyd olunan-

ların içərisində ailə əsas hesab olunan vasitədir. Hamının da bildiyi kimi, ailə cəmiyyətin ilkin 

özəyi olaraq cəmiyyətə yararlı insanların yetişməsində çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qəhrə-

manlıq hissi ilk növbədə ailədə və ailə vasitəsi ilə aşılanır. Ev qəhrəmanlığın birinci mənbəyi 

sayılır. O, hələ kiçik yaşlardan uşaqlarda şüurun, iradənin, hisslərin formalaşmasına şərait ya-

radır. Alimlərin fikrincə və mövcud təcrübənin sübut etdiyinə görə, deyə bilərik ki, uşaqlar 

valideynlərin rəhbərliyi altında ilk həyat təcrübələrini qazanır, onları əhatə edən gerçəkliklə 

əlaqədar ilkin elementar biliklərə yiyələnir, cəmiyyətdə lazım olan  həyat bacarıq və vərdişlər 

qazanırlar. Uşaqlıq təəssüratları bütün ömrü boyu insanın xatirindən silinmir. Uşaqlıq sevinc-

ləri, həyəcanları, çətinlikləri, macəraları unudulsa belə, sonralar onların gələcək bütün işlərin-

də özünü göstərir. Bütün bunların özülü hələ kiçik yaşda ailədə qoyulur. Ailə mühitində böyü-

yən uşaq sağlam ailə şəraitində, ahəngdar inkişaf yolu keçir. Ailədə uşaq əxlaq normalarını 

mənimsəyir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qazanılan bu vərdişlər o qədər möhkəm olur ki, 

insan böyüdükdən sonra da bu vərdişləri özündə daşıyır. Bəlli olduğu kimi, uşağı ailənin gün-

dəlik həyat-məişət şəraiti, valideynlərlə qarşılıqlı münasibəti, ailədə cərəyan edən təsir vasitə-

ləri tərbiyə edir. Deməli, kiçik yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsinin əsas şərtlərindən biri onların 

daimi, fasiləsiz tərbiyəvi təsirdə olmalarıdır. 

Qəhrəmanlıq hissi olmadan heç bir xalq öz torpağının, ata ocağının qeyrətini çəkə bilməz, 

ona milli qeyrəti ilə ürəkdən sadiq ola bilməz. Torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda ən bö-
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yük düşmənimiz sayılan qorxaq, hiyləgər, məkrli erməni təcavüzkarlarına qarşı mübarizə döv-

ründə qəhrəmanlıq hissinin formalaşmasının zəruriliyi həyatımızın vacib tələbinə çevrilir. Bu 

mühüm və vacib tələbin həyata keçirilməsində o cümlədən ailənin də üzərinə çox mühüm və-

zifələr düşür.  

Müşahidələr göstərir ki, bir çox valideynlər hələ də elə güman edirlər ki, uşaqların qəhrə-

manlıq tərbiyəsi yalnız yuxarı sinif şagirdlərinə aiddir. Lakin bu səhv düşüncədir. Ona görə də 

bu sahədə bir çox işlər görülmüşdür. Bir çox məktəblər dövlət tərbiyə müəssisəsi kimi hər bir 

ailə ilə sıx və müntəzəm əlaqə saxlamış, onlara qəhrəmanlıq tərbiyəsinin mahiyyətini izah et-

miş, məktəbəqədər və kiçik yaşlı məktəblilərlə qəhrəmanlıq tərbiyəsinə erkən yaşda başlama-

ğın zəruriliyinə valideynləri inandırmışdır.  

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, kiçik yaşlı məktəblilərdən əlavə, valideynlərin özlərinin 

də qəhrəmanlıq tərbiyəsi baxımından hazırlığına da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çünki 

bir çox valideynlər qəhrəmanlıq tərbiyəsinin mahiyyətini başa düşdükləri halda, onu pedaqoji 

cəhətdən təşkil edib həyata keçirməkdə çətinlik çəkirlər. Buna görə də bir çox valideynlər ta-

rixi sərkərdələrimiz, torpağımız uğrunda canından keçmiş milli qəhrəmanlarımızın salnaməsi 

haqqında aydın, geniş, dərin məlumata malik olmalıdırlar. Çünki valideynlər qəhrəmanlıq tər-

biyəsinin pedaqoji əsaslarına malik olmadan, bu haqda geniş məlumata sahib olmadan ailədə 

uşaqların qəhrəmanlıq tərbiyəsini lazımi səviyyədə qura bilməzlər. Belə bir biliyə malik olan 

valideyn uşağa fərdi yanaşmaqla və onunla ayrılıqda söhbət etməklə, uşaqların idrak səviyyə-

sinə uyğun olan faktlara əsaslanmaqla onlarda uzun müddət yadda qala biləcək bilik və geniş 

təsəvvürlər yarada bilər.  

Qəhrəmanlıq tərbiyəsində hisslərin inkişafına xüsusi diqqət yetirmək olduqca vacibdir. 

Hər bir valideyn unutmamalıdır ki, qəhrəmanlıq hissi ən vacib, ülvi hiss hesab olunur. Bu da 

uşaqlarda lap kiçik yaşdan yaranıb, formalaşır. Lakin bu hiss məktəbdə olduğu kimi ailədə də 

sadəcə olaraq qəhrəmanlığı dərketmə hissi olub qalmamalı, o, Vətən qarşısında borcla üzvi 

surətdə əlaqələnməlidir. Burdan belə bir qənaətə gəlmək olur ki, başqa yaş dövrlərində olduğu 

kimi, kiçik məktəbli yaşı dövründə də qəhrəmanlıq tərbiyəsini elmi-pedaqoji cəhətdən düzgün 

qurmaq üçün valideynlər bir çox tələbləri ciddi yerinə yetirməli və çalışmalıdırlar ki, ailədə 

uşaqların bu istiqamətdə tərbiyəsi üçün əlverişli şərait yaradılsın. Bu məqsədlə valideynlərin 

özləri bu mühüm sahə üzrə nəzəri və praktik hazırlığa malik olmalıdırlar.  

Bir çox valideynlər ailədə uşaqların qəhrəmanlıq tərbiyəsinin formalaşmasında bir sıra iş-

lər görürlər. Məsələn, kiçik yaşlı uşaqların “Şəhidlər Xiyabanına” aparılması, məktəblərdə 

eləcə də bir sıra yerlərdə hərbiçilərlə keçirilən görüşlərə uşaqların gətirilməsi və s. Bu cür gö-

rüşlərin üstün cəhəti burasındadır ki, bu zaman şagirdlər bilavasitə haqqında danışılan şəxslər-

lə görüşür, onların canlı söhbətini dinləyirlər. Belə görüşlər daha güclü təsir qüvvəsinə malik 

olur. Lakin əksər ailələrdə isə məktəblilərin qəhrəmanlıq tərbiyəsi üzrə lazımi iş aparılmır.  

Bu tərbiyə prosesində qohum-qonşunun, küçənin, rayonun və digər ərazilərin təsirindən 

geniş istifadə edilməlidir. Təcrübəli valideynlər qəhrəmanlıq tərbiyəsi məqsədilə ətraf mühitin 

təsirindən bacarıqla istifadə edirlər. Şagirdlərin qəhrəmanlıq tərbiyəsində həmçinin ailə kol-

lektivinin qarşılıqlı əlaqəsinin də rolu olduqca böyükdür. Ailədə söz və qayə birliyi, yaşlıların 

uşaq tərbiyəsində vahid mövqe tutması, hər bir uşağa diqqətlə və səbirlə yanaşma, tədbirlərin 

həyata keçirilməsində fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, birgə fəaliyyət ailə kollektivinin 

apardığı tərbiyə işinə rövnəq verir.  

Qəhrəmanlıq tərbiyəsində valideynlərin şəxsi nümunəsi də çox mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. F.Köçərliyə görə, “Tərbiyə amillərinin ən mühümlərindən birisi də ailə tərbiyəsidir”. 

Ata-ana nümunəsinin ailə tərbiyəsində təsir qüvvəsi güclüdür. Kiçik yaşlı məktəblilər vali-
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deynlərin davranışını, onların fəaliyyətini qeyd-şərtsiz qəbul edir, danışığını, hərəkətlərini təh-

lil edib, eləcə də onların müsbət və mənfi cəhətlərini fərqləndirirlər.  

Bu cür təmas zamanı uşaq valideynlərindən ya birini, ya da hər ikisini özü üçün nümunə 

götürə bilər. Belə nümunə qəhrəmanlıq tərbiyəsi baxımından olduqca vacibdir. Uşaqların qəh-

rəmanlıq tərbiyəsini ailədə formalaşdırmaq üçün aşağıdakı işləri həyata keçirmək mümkün-

dür: 

— Uşaqların yaşına və idrak səviyyəsinə uyğun olan qəhrəmanlıq məzmunlu bədii əsərlə-

rin əldə olunmasına və oxunmasına diqqət yetirmək; 

— Qəhrəmanlıq tərbiyəsi məzmunlu radio-televiziya verilişlərini dinləmək və tamaşa et-

mək, bu mövzuda ailədə dialoqların aparılması bu kimi verilişlərin müzakirəsini keçirmək; 

— Kiçik yaşlı məktəblilərin qəhrəmanlıq tərbiyəsi mövzusunda şeirlərin öyrənilməsinə 

daha çox diqqət yetirmək; 

— Ailədə qəhrəmanlıq məzmunlu bədii ədəbiyyata aid guşə düzəltməyə ibtidai sinif şa-

girdlərini cəlb etmək; 

— Ailədə qəhrəmanlıq mövzusuna aid bir sıra disputların keçirilməsi və s. disputlar za-

manı kiçik yaşlı məktəblilərə aşağıdakı kimi suallar vermək səciyyəvidir: 

— Mərdlik və qəhrəmanlıq nədir? 

— Kimlərə qəhrəman adam demək olar? 

— Qəhrəman adam hansı əlamətlərə malikdir? 

— Qəhrəman dedikdə nə başa düşürsən? 

— Qəhrəman olmaq üçün nələr lazımdır? 

Kiçik yaşlı məktəblilər onlara verilən bu suallar ətrafında geniş şəkildə düşünür və onlara 

cavab tapmağa çalışırlar. Və valideynlər uşaqlara çatdırırlar ki, indi belə bir zamanda dövləti-

miz üçün mərd, yenilməz, qəhrəman adamlar lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, valideynlər 

qəhrəmanlıq tərbiyəsini formalaşdırarkən daha çox rəngarəng metodlardan, fəaliyyət tərzin-

dən və s. istifadə etməlidir.  

Bunun üçün də bir sıra valideynlər geniş, dərin dünyagörüşünə, yaradıcı qabiliyyətə yiyə-

lənməli, eləcə də qəhrəmanlıq tərbiyəsinin məzmununu, onun mahiyyətini və həyata keçiril-

məsi yollarını aydın bilməlidirlər. Onlar düşünüb elə yol və vasitələr seçməlidirlər ki, bunlar 

uşaq xəyalında, uşaq fəaliyyətində silinməz izlər buraxsın. Kiçik yaşlı uşaqların ailədə tərbi-

yəsinin əsas şərtlərindən biri onların daimi, fasiləsiz tərbiyəvi təsirdə olmalarıdır.  

Bundan başqa, qeyd etməliyik ki, kiçik yaşlı məktəblilərin qəhrəmanlığının formalaşdırıl-

masında məktəb tərəfindən həyata keçirilən ekskursiyaların da rolu olduqca yüksəkdir. Eks-

kursiyaların məzmunun görə onun məqsədləri də müəyyən olunur. Məsələn, doğma yurduna, 

Vətəninə olan məhəbbət, sevgi hissinin formalaşdırılması, şagirdlərin tarixi şəxsiyyətlər  haq-

qında biliklərini genişləndirmək və s. Bütün dediklərimizi ümumiləşdirsək, aşağıdakı kimi 

qeyd edə bilərik: 

— Məktəbdə həyata keçirilən qəhrəmanlıq tərbiyəsi uşaqların yaşına uyğun formada ailə-

də də davam etdirilməlidir. Çünki bu tərbiyədə valideynlər də fəal iştirak etməlidirlər; 

— Qəhrəmanlıq tərbiyəsi uşaqların gələcək hərbi xidmətində çox əhəmiyyətlidir. Məktə-

bin və ailənin əlbir fəaliyyəti nəticəsində hərbi muzeylərə ekskursiyalar, hərbiçilərlə görüşlər, 

qəhrəmanlar haqında verilən televiziya verilişlərinə baxmaq və s. Bütün bunların nəticəsi ola-

raq ibtidai sinif şagirdləri kiçik məktəb yaşı dövründən cəsur, mərd, qorxmaz ruhda tərbiyə 

olunurlar. Onlar artıq balaca ikən hiss edirlər ki, düşmənlərə qalib gəlmək üçün yüksək iradi 

keyfiyyətlərə yiyələnmək zəruridir; 

— Qəhrəmanlıq tərbiyəsində məktəblə ailənin birgə işi nəticəsində uşaqlara kiçik yaşlar-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 215 

dan Vətəni qəlbən sevmək, onu düşmənlərdən qorumaq, onun üçün lazım gəldikdə canını belə 

fəda etmək kimi mühüm əxlaqi keyfiyyətləri aşılamaq lazımdır; 

— Valideynlər kiçik məktəb yaşlı uşaqların qəhrəmanlıq tərbiyəsini müvəffəqiyyətlə hə-

yata keçirmək üçün qəhrəmanlıq tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələrini, məzmununu, həyata ke-

çirilməsi yollarını və vasitələrini bilməlidirlər; 

— Ata-analar öz övladlarına nümunə göstərməli, yeri gəldikdə qəhrəmanlıq tərbiyəsi üzrə 

tədbirlərdə onlarla birgə iştirak etməlidirlər. Bu zaman tərbiyənin nikbinlik, fərdi yanaşma və 

s. prinsiplərini yerinə yetirməlidirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Böyüyən nəslin təlim-tərbiyəsi işinin məqsədyönlü şəkildə təşkili 

prosesində kiçik məktəbliləri Vətənini, torpağını sevən bir qəhrəman kimi yetişdirilməsi çox 

mühüm yer tutur. İbtidai sinif şagirdlərinin qəhrəmanlıq tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi üzrə 

hazırlanmış bu məqalə tələbə uyğun olmaqla xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq şagirdlərin qəhrəmanlıq tərbiyəsinin 

ailədə hansı istiqamət üzrə formalaşdırmağa dair araşdırmalar aparılır və şagirdlərin tərbiyəsi-

ni dəstəkləyən nəticələrə gəlinir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərdə şagirdlərin qəhrəmanlıq tər-

biyəsi üzrə iş aparan müəllimlərin fəaliyyətindəki çətinlikləri nəzərə alınmış, uyğun istiqamət-

lər üzrə tövsiyələr hazırlanmışdır. İlkin qənaətimizə əsasən, müəllimlər özlərinin fəaliyyətində 

uğur qazanmaq üçün bu tövsiyələrdən yararlana biləcəklər. 
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Роль семьи в воспитании героизм младших школьников 

 

Резюме 

 
Героическое воспитание занимает особое место в системе образования. В результате 

работы по героическому воспитанию, у учащихся формируется чувство национальной 

чести и достоинства, национального самосознания, патриотизма и национальной гор-

дости. Для эффективности героического воспитания, эту работу необходимо начать с 

раннего возраста. Например: с дошкольного возраста. В статье рассмотрено героичес-

кое воспитание детей младшего возраста. Героическим воспитанием детей младшего 

возраста обычно занимаются родители, школы и общественность. В данной статье под-

черкивается также роль семьи.        
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 H.N. Musayeva 

                            

The role of the family in the upbringing of the 

heroism of junior schoolchildren 

 

Summary 
 

Heroic upbringing occupies a special place in the education system. As a result of the 

work on heroic upbringing, students develop a sense of national honor and dignity, national 

self-awareness, patriotism and national pride. For the effectiveness of heroic upbringing, this 

work must start from an early age. For example: from the preschool age. The article deals 

with the heroic upbringing of young children. Heroic upbringing of young children usually 

involved parents, schools and the public. This article also emphasizes the role of the family. 
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Açar sözlər: konstruktiv təfəkkür, fəza təfəkkürü, inkişaf, qrafiki rəsm, həndəsi trafaret, 

mərhələlər, kostruksiyalar, maketlər, modellər, naxış, ornament, həndəsi fiqurlar 

Ключевые слова: конструктивное мышление, пространственное мышление, до-

школьный возраст, развитие, графическое рисование, геометрический трафарет, этапы, 

конструкции, макеты, модели, орнамент, геометрические фигуры 

Key words: constructive imagination, spatial imagination, preschool age, development, 

graphic drawing, geometric stencil, stages constructions, layouts, models, ornament, 

geometric figures 

 

Hal-hazırda məktəbəqədər təhsilin əsas məsələlərindən biri məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

idrakı inkişafının effektiv yollarının axtarışıdır. Məktəbəqədər yaş dövründə uşağın yaradıcı 

potensialının inkişaf etdirilməsi, yaradıcılığının stimullaşdırılması problemi aktualdır. Uşaq 

yaradıcılığının formalaşdırılmasında spesifik fəaliyyət növləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, 

bunlara da konstruklaşdırmanı və ya quraşdırmanı aid edə bilərik. Məktəbəqədər yaşlı uşaqla-

rın inkişafı üçün yaradıcı fəaliyyət növlərinin (qurma, rəsmçəkmə, yapma, quraşdırma, əl 

əməyi) mənimsəməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kiçik məktəbəqədər yaş dövründə bu fəa-

liyyətlər oyunla sıx bağlıdır. Həmçinin yaradıcı fəaliyyətin inkişafı qavrama, nitq, dərketmə, 

təxəyyül və i.a., yəni bütün psixi proseslərlə əlaqəlidir.      

Konstruklaşdırma bacarıqlarının inkişafı, məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrakı proseslərini 

aktivləşdirir, qarşıya qoyulmuş məsələlərin yaradıcı həllinin axtarılmasına maraq yaradır, 

müstəqillik, təşəbbüskarlıq, yeni olanın axtarılmasına səy göstərilməsi kimi müsbət keyfiyyət-

ləri formalaşdırır. 

 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda konstruklaşdırma bacarıqlarının  

formalaşması və inkişaf etdirilməsi 

 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların konstruktiv fəaliyyətinin inkişafı problemi pedaqoqlar və 

psixoloqlar L. A. Venqer, Z. V. Liştvan, J. Piaje, N.N. Podyakov, A.A. Lyublinskiy və b. tərə-

findən araşdırılıb. Onlar qeyd edirdilər ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların məntiqi təfəkkürün-

dən əvvəl konstruktiv təfəkkürünün inkişafı nəzərdə tutulmalıdır.         

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların konstruktiv təfəkkürünün formalaşdırılması məsələsinin həl-

lində konstruklaşdırma dedikdə müxtəlif obyekt, anlayış və münasibətlərin əşyavi modelləşdi-

rilməsi nəzərdə tutulur.   

“Konstruklaşdırma” termini “construere” latın sözündən əmələ gəlib, modelin yaradıl-
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ması, qurulması deməkdir. Uşaq konstruklaşdırması (quraşdırması) dedikdə, müxtəlif tikinti 

materiallarından, kağızdan, təbii materiallardan, tullantı materiallardan konstruktor hissələrin-

dən  modellərin hazırlanması nəzərdə  tutulur.  

Konstruklaşdırma (quraşdırma) təliminin məqsədi 5-7 yaşlı uşaqların əyani-obrazlı təfək-

kürünə uyğun olan ən sadə əyani-təsiredici səviyyədə ilkin modelləşdirmə üsullarının öyrənil-

məsidir. Konstruklaşdırma təlimi dedikdə ümumi konstruklaşdırma bacarıqlarının formalaş-

dırılması və bunun əsasında konstruktiv təfəkkür tərzinin inkişafı başa düşülür. 

Konstruktiv təfəkkür nədir? Bu - obyekti tam görə bilmək, onun hissələrinin nisbətini  

təsəvvür  edə bilməkdir.  Bu, elə  bil,  obyekti  tərkib hissələrinin  cizgilərini itirmədən şəffaf 

görə bilmək, yəni görünməyən hissələrini, xətlərini təsəvvüründə canlandıra bilmək, həmçinin  

obyekti müxtəlif tərəflərdən “görmək”, onu fikrində hissələrə ayırma, yığma və dəyişə bilmək 

bacarığıdır.   

Konstruktiv təfəkkürün bu tərifi onun fəza təfəkkürü ilə qarşılıqlı sıx əlaqəsini göstərir. 

Fəza təfəkkürü isə modeli təsəvvüründə qurmaq və verilmiş parametrlər (yerdəyişmə, kəsiklər, 

transformasiya) üzrə onun zehində çevrilməsini yerinə yetirməkdir. Belə qarşılıqlı əlaqə, 

uşağın riyazi düşüncə - tərzinin, riyazi təfəkkürün ayrılmaz hissəsi olan fəza təfəkkürünün  

stimullaşdırılması və inkişafında konstruktiv təfəkkürün inkişafının vasitə və üsul olması mü-

lahizəsinə gətirib çıxarır.   

Fəza təfəkkürünün olması - bu riyazi qabiliyyətlərin vacib xarakteristikalarından biridir, 

onu formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək zəruridir. Fəza təfəkkürünün formalaşdırılması isə 

uşağın konstruktiv təfəkkürünü formalaşdırmaqla mümkündür. Riyaziyyatın təlimində kons-

truktiv təfəkkürün inkişafının səmərəli vasitəsi kimi didaktik oyunlar, inkişafetdirici qurma 

tapşırıqları,  modelləşdirmə çıxış  edir.   

Konstruktiv təfəkkürün formalaşdırılması vasitəsi isə konstruktiv (quraşdırma) bacarıq-

ların formalaşdırılmasına yönələn tapşırıqlardır. Verilmiş materialın işlənilməsi, yeni obraz-

ların yaradılması bu mərhələdə uşağın konstruktiv bacarıqları ilə üst–üstə düşür.   

Konstruktiv (quraşdırma) tapşırıq - bu, elə təlim tapşırığıdır ki, şərtindəki situasiya əsas 

fəza (müstəvi) münasibətlərini, ölçü və həcm asılılıqlarını əks etdirsin. Bu münasibətlər və 

asılılıqlar, 3-7 yaşlı uşaqlar tərəfindən əlçatan, qavrama, anlama, istifadə etmə imkanı verən 

əyani modeldə öz əksini tapır. Belə modellə mürəkkəb olmayan manipulyasiyalar edən uşaq, 

modelin elementləri arasında nisbət və asılılıqları aşkar edib izləmə imkanı əldə edir. Müstə-

qil tədqiqat, bu əməliyyatların aşkarlanması və həyata keçirilməsi - konstruktiv tapşırığın ye-

rinə yetirilməinin mahiyyətidir. Bu zaman, uşaq tərəfindən modelləri yaradılan obyektlərin  

aşkarlanmış xassələrinin dərk edilməsi konstruktiv tapşırığın yerinə yetirilməsi deməkdir. 

Psixo – pedaqoji ədəbiyyatlara nəzər salsaq görərik ki, konstruktiv bacarıqlara aşağıdakı-

lar aid edilir: 

 Obyekti tanımaq və fərqləndirmək bacarığı (mühüm olanı görmək); 

 Hazır hissələrdən obyekti yığmaq bacarığı (sintez); 

 Obyekti tərkib hissələrinə ayırmaq bacarığı (analiz); 

 Verilmiş parametrlərə uyğun obyektin şəklini dəyişərək verilmiş xassəli yeni obyekt al-

maq bacarığı. 

Verilmiş konstruktiv bacarıqlar uşağın istənilən materiallarla işi zamanı konstruktiv fəaliy-

yətini reallaşdırmağa imkan verən ümumi bacarıqlardır. Bu isə məktəbəqədər dövrdə ənənəvi 

quraşdırmanın (təbii materiallardan, tikinti materiallarından, tullantı materiallardan, adi konst-

ruktorlar və s.) reallaşması zamanı mümkündür. Öyrənilən riyazi anlayış və münasibətlərin 

modelləşdirilməsi prosesində uşağın quraşdırma bacarıqlarının formalaşdırılması nəzərdə tu-
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tulur.  

Konstruktiv fəaliyyət - əvvəlcədən düşünülmüş müəyyən real əşyanın alınmasına istiqa-

mətlənmiş, onun funksional təyinatına uyğun olan təcrübi fəaliyyətdir (Liştvan Z.V.) 

Uşaqların quraşdırma anlayışına hansı növ fəaliyyətlər daxil edilə bilər? 

 Tikinti materiallarından və konstruktor hissələrindən müxtəlif maket və modellərin yara-

dılması; 

 Kağız və kartondan müxtəlif əşyaların, applikasiyaların, naxışların düzəldilməsi; 

 Təbii və tullantı materialdan (yarpaq, daş, balıqqulağı, qozalar, parçalar, iplər və s.) 

müxtəlif əl işlərinin hazırlanması. 

Konstruktiv fəaliyyət yuxarı məktəbəqədər yaşlı uşaqların produktiv fəaliyyəti hesab edi-

lir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların quraşdrma fəaliyyətində təbii materialın istifadəsi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir: qurudulmuş yarpaqlar və çiçəklər, balıqqulaqları, otlar, quş lələkləri, 

ağac qozaları, müxtəlif qabıqlar, fındıq və qoz qabıqları, dənəvər maddələr   və s.  

Peproduktiv səviyyədə fərqli detallardan quraşdırma fəaliyyəti, uşaqlara şəkil və sxemlərə 

görə modellərin yığılmasının müxtəlif üsullarını mənimsəməyə, onları düzgün “oxumağa”, 

həcmli əşyaları müstəviyə köçürməyə və əksinə, imkan verir (Paramonova L.A.). 

 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların konstruktiv fəaliyyətinin təşkili 

 

Metodikada uşaqlarda konstruktiv (quraşdırma) fəaliyyəti təşkil edərkən müəyyən mərhə-

lələri nəzərdə tutmaq lazımdır. Bu məsələnin reallaşması üçün ən əlverişli riyazi məzmun 

həndəsi xarakterli materialdır, yəni həndəsi fiqurlar. Bu material uşağın həndəsi obrazlarla 

konstruktiv fəaliyyətinin iki mərhələli həyata keçirilməsinə imkan verir (Beloşistaya A. V.). 

Birinci mərhələdə - həndəsi fiqurların modelləri ilə aparılan iş uşaq tərəfindən real səviy-

yədə, əşyavi əsasla yerinə yetirilir (quraşdırma): uşaqlar müxtəlif həndəsi fiqur dəstləri ilə qu-

raşdırma tapşırıqları yerinə yetirirlər. Bunlar nümunəyə, təsəvvürə, tapşırığa görə naxışların, 

şəkillərin, süjetlərin, ornamentlərin, konstruksiyaların yığılması tapşırıqlarıdır. 

İkinci mərhələdə - eyni tapşırıqları uşaqlar qrafiki səviyyədə yerinə yetirir, yəni “konst-

ruktiv rəsm” üsulu istifadə edilir. Bu üsulun istifadəsinin digərlərindən əsas fərqi həndəsi də-

likləri olan xüsusi çərçivə - trafaretlərin istifadəsidir. Çərçivə - trafaret üzərində həndəsi for-

malı dəliklər olan xüsusi hazırlanmış xətkeş – alətdir. Uşaq şəkildə lazım olan formaları al-

maq üçün bu çərçivədən istifadə edir. Çərçivə - trafaret bu zaman çoxfunksiyalı bir alətə çev-

rilir. Çərçivə verilənə tam eyni formanın alınmasına imkan verir (pedaqoq bu formaları istifa-

də edərək nümunə hazırlayır); çərçivədəki fiquru cizgiləyərək, uşaq eyni formanı təkrarlayır 

və onun obrazını kinestetik səviyyədə möhkəmləndirir. Fiqurun çərçivə üzrə rənglənməsi 

uşaqların kiçik motorikasını inkişaf etdirir, həmçinin müstəvi fiqurun obrazının qavranılması-

nı möhkəmləndirir. Rəsm və kompozisiyalar çox sayda fiqurların müxtəlif vəziyyətlərdə kom-

binasiyalarından ibarət olduğundan, uşaqlar axtarılan formaları ən inanılmaz kombinasiyalar, 

rakurs və vəziyyətlərdə görməyi və tanımağı öyrənirlər. Beləliklə, sistematik iş nəticəsində 

uşaqlarda formanın obrazının saxlanılmasının “dayanıqlığı” və bu formanın istənilən vəziy-

yətlərdə yaradılması bacarığı formalaşır (uyğun olaraq, simmetriya, dönmə, çevrilmələr, kö-

çürülmələr, birləşmələr). Həmçinin, bu formalardan cürbəcür kompozisiyaların yaradılması, 

tərkib hissələrinə ayrılması, parametrlərin dəyişilməsi və digər transformasiyalar etməklə ta-

mamilə yeni mürəkkəb formalar yaratmaq bacarığı da formalaşır. Cürbəcür maraqlı, əyləncəli 

şəkillər vasitəsilə verilmiş bu tapşırıqlar oyun xarakteri daşıyır və daha böyük yaş dövründə 

də öz cəlbediciliyini itirmir.   
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Bu sistemin məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla iş üçün optimallığı onun “yumşaq” didaktik qu-

ruluşu ilə şərtləndirilir. Onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bilik və bacarıqların mənimsənil-

məsi hər hansı bir quraşdırma fəaliyyəti zamanı həyata keçirilsin. Bu fəaliyyətin nəticəsi (mə-

zəli şəkil, applikasiya, naxış, konstruksiya) uşaq üçün cəlbedicidir: uşaq alınmış konstruksiya 

ilə eksperiment aparmaq istəyir. Uşaqlar öz işlərinin nəticəsinə çox qısqanc yanaşır – onunla 

fəxr edir, öz yaşıdlarına, valideynlərinə nümayiş edir, uzun müddət işlərini nəzərdən keçirir, 

öz müstəqil işlərini yaxınlarına hədiyyə etməyi sevirlər. Beləliklə, didaktikada adı çəkilən “id-

raki maraqlar”, “idraki aktivlik”, “idraki fəaliyyətin motivasiyası” formalaşır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların konstruktiv (quraşdırma) bacarıqlarının inkişafının əsasları 

yaş – inkişaf dövrlərinə uyğun olaraq aşağıdakı kimi təyin edilə bilər: 

 əlin kiçik motorikasının inkişafı (kiçik  qrup); 

 fəza təfəkkürünün inkişafı (orta qrup); 

 yaradıcı fəaliyyət növlərinə daxil olma, məntiqin inkişafı (yaradıcı məsələlərin həlli)  

(böyük qrup); 

Müasir dövr üçün konstruktiv bacarıqların formalaşdığı effektiv texnikalar - tanqramlar,  

leqolar, pazllar, müxtəlif yaş dövrləri üçün nəzərdə tutulmuş konstruktorlardır. 

Konstruktiv təfəkkürün səmərəli inkişaf vasitəsi modelləşdirmədir. Təlimə belə yanaşma – 

anlayışların əyani və qrafiki modellər şəklində təqdim edilməsi imkanıdır. Modelləşdirmə  

metodu uşaqların miqdar və fəza münasibətləri ilə tanışlığı metodikasında (L.A. Venqer), 

həmçinin ədəd və kəmiyyət haqda təsəvvürlərin mənimsənilməsi prosesində (E. B. Poqovs-

kaya) tətbiq edilir. 

Tam modelləşdirilmiş konstruktiv fəaliyyəti səciyyələndirərkən, bu fəaliyyətin tərkibinə 

daxil olan fəaliyyətləri ayırıb ümumiləşdirmək olar: 

 Təklif edilmiş obyektlərin vizual qiymətləndirilməsi; 

 Verilmiş məsələyə uyğun model tipinin seçilməsi; 

 Əldə edilmiş sözlü və ya vizual informasiyanın verilmiş növ modelə köçürülməsi sxe-

matik, qrafik, real, simvolik, əqli); 

 Modelin qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq çevrilməsi; 

 İlkin obyektlə nəticədə alınan obyektin əlaqələndirilməsi əsasında alınmış nəticələrin  

təhlili; 

 Əldə edilmiş nəticələrin verilmiş növ obyektlərin genişləndirilmiş çoxluğuna köçürül-

məsi. 

Konkret tapşırığın yerinə yetirilməsi prosesində hətta məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla iş za-

manı bu fəaliyyətlərin hamısını izləmək mümkün olmur və tam modelləşdirilmiş fəaliyyətin 

formalaşması qısa zamanda baş vermir. Ona görə də onun formalaşmasının müxtəlif mərhələ-

lərində bir və ya bir neçə əlaqəli tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı 2-3 modelləşdirmə fəa-

liyyətinin reallaşdırılması mümkündür. Bu halda uşağın modelləşdirmə fəaliyyəti hər bir növ-

bəti addımı əvvəlki addımla şərtlənən prosesə çevrilir. Uşağın modelləşdirmə fəaliyyətinin in-

kişafı metodikasının qurulmasına belə yanaşma onun kəsilməz mükəmməlləşməsini təmin 

edir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün tapşırıqların tərtib edilməsində bütün növ modelləşdirmə 

fəaliyyətlərini nəzərə almaq mümkündür.  

Onu qeyd edə bilərik ki, böyüklərin konstruktiv fəaliyyətindən fərqli olaraq, uşaqların fəa-

liyyətində dəyərli olan, fəaliyyətin nəticəsi yox, yaradıcı axtarış prosesinin özüdür. 

3-6 yaşlı uşaqların modelləşdirilmiş konstruktiv fəaliyyətinin təşkili tapşırıqlarına misallar 

(kiçik qrup). 
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Tapşırıq 1. 

Məqsəd. Konstruktiv bacarıqların formalaşdırılması. Həndəsi fiqurlardan nümunəyə görə 

süjetin quraşdırılmasını bacarmaq.   

Materiallar. Pedaqoq hər bir uşağa müxtəlif həndəsi fiqur dəstləri verir. Süjet bütün uşaq-

lar üçün eyni və ya hər bir uşaq üçün fərdi də ola bilər. Uşaqların diqqəti həndəsi fiqurların 

müxtəlifliyinə cəlb edilir. Eyni fiqurlardır? Fərqlidir? Nə ilə fərqlənirlər? Uşaqlar fiqurun adı-

nı, rəngini, böyüklüyünü, sayını deyə bilərlər. Əgər uşaqlar fiqurların rənglərindəki, ölçülərin-

dəki fərqi, görürsə, bu artıq vizual qiymətləndirmənin nəticəsidir.  

Yerinə yetirilmə qaydası. Həndəsi fiqurları elə düzün ki, süjetdəki təsvir alınsın. Uyğun  

suallar verir. Tapşırığın yerinə yetirilmə prosesində müəllim onları müşahidə edir, çətinlik çə-

kən uşaqlara yardım edir, yol göstərir, düzgün istiqamətləndirir. Sonda uşaqlar yerinə yetir-

dikləri tapşırıq haqqında məlumat verirlər: nə etdilər, necə etdilər, hər həndəsi fiqurdan neçə 

dənədir.   

Tapşırıq 2 

Məqsəd. Konstruktiv bacarıqların formalaşdırılması. Nümunəyə görə süjetin quraşdırıl-

ması 

Materiallar. Adi say çöpləri, kağız zolaqlar 

Ağacın say çöplərini istifadə edərək quraşdırılması. Nümunənin qurulması üçün pedaqoq   

flaneleqrafdan istifadə edir. Müəllim flaneleqrafda çöplərdən ağac düzəldir. Çöplər nazik ka-

ğız zolaqlarla da əvəz edilə bilər.   

Yerinə yetirilmə qaydası. Pedaqoq uşaqların gözü önündə nümunəni düzəldir. Uşaqlar 

nümunə üzrə işləyir. Hər biri öz variantını düzəldir.   

Variant. Əgər uşaq işin öhdəsindən asan gəlirsə, onda ona sxematik şəkil vermək olar.  

Tapşırıq 3 

Məqsəd. Konstruktiv bacarıqların formalaşdırılması. Modelləşdirmə fəaliyyətinin yerinə 

yetirilməsi. 

Materiallar. Müxtəlif ölçüdə və rəngdə həndəsi fiqur dəstləri. Hər bir uşağın qarşısına fi-

qur dəstləri qoyulur. Bir vərəqdə gəlinciyin otağının sxematik planı. 

Yerinə yetirilmə qaydası. Uşaqlar gəlinciyin otağının planı üzərində fiqur dəstlərini isti-

fadə edərək uyğun həndəsi fiqurları yerləşdirirlər. Hər bir uşaq gördüyü iş haqqında məlumat 

verir. Gəlinciyin otağındakı ev əşyalarını hansı həndəsi fiqurlarla əvəz edəcək? Nə üçün məhz 

bu fiqurlardan isifadə etdi? Hər fiqurdan neçə dənə götürdü? Fiqurlar fərqlidirmi, nə ilə fərq-

lənirlər. Uşaqlar fiqurların ölçüləri haqda məlumat verə bilərlər. 

Tapşırıq 4 

Məqsəd. Konstruktiv bacarıqların formalaşdırılması. Modelləşdirmə fəaliyyətinin yerinə 

yetirilməsi. 

Materiallar. Müxtəlif ölçüdə eyni rəngdə həndəsi fiqurlar (5-6). Tərbiyəçi – pedaqoq hən-

dəsi fiqurların bir hissəsini kəsib ayırır. Tapşırıq uşaqlara qrup şəklində verilə bilər. 

Yerinə yetirilmə qaydası. Tərbiyəçi – pedaqoq bir hissəsi kəsilmiş həndəsi fiqurları və 

onların hissələrini qarışdıraraq uşaqların qarşısına qoyur. Uşaqlar fiqurlara uyğun hissələrin 

tapılaraq birləşdirilməsi tapşırılır.  

Qeyd. Tapşırığın daha asan olması üçün fiqurlar və onların hissələri eyni rəngdə verilə bi-

lər. Daha çətin olması üçün isə fiqur və onun hissəsi müxtəlif rənglərdə olmalıdır. 

Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların konstruktiv təfəkkürünün 

inkişafı mümkündür və onu effektiv etmək üçün uşaqların riyazi təliminə aşağıdakılar daxil 

edilməlidir: 
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 İstənilən dərketmə məsələsinin həllində zəruri olan təxəyyülün və təfəkkürün inkişafı 

prosesini stimullaşdıran həndəsi materialla didaktik oyunlar; 

 Fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirən və həndəsi təfəkkürün toxumlarını atan, uşaqlarda 

müşahidə etmək, təhlil etmək, ümumiləşdirmək, əsas olanı görmək və ayırmaq kimi bacarıq-

ları yaradan inkişafetdirici tapşırıqlar;  

 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların müqayisə, təhlil, sintez, ümumiləşdirmə, seriasiya, təsnifat 

kimi zehni əməliyyat üsullarının formalaşmasını təmin edən miqdar, fəza, simvolik əvəzetmə-

lər, əşyavi, qrafik və simvolik modellədirmə. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq məktəbəqədər təhsilin məzmununun dəyişməsi, genişlən-

dirilməsi, təkmilləşdirilməsi zərurətindən irəli gəlir. Məqalə praktikyönlü xarakter daşıyır.  

Son dövrlərdə uşaqların quraşdırma fəaliyyətinə olan marağı və bu maraqdan onların təfəkkü-

rünün inkişafı üçün istifadə eilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məktəbəqədər təhsilin məz-

mununda  konstruktiv və məntiqi təfəkkürün formalaşması uşağın hərtərəfli inkişafı üçün əsas 

rol oynayır. Tərbiyəçi – pedaqoqların məqsədyönlü pedaqoji rəhbərliyi sayəsində quraşdırma 

fəaliyyətinin tətbiq edilməsi uşaq yaradıcılığının oyanması və inkişafı üçün geni imkanlar ya-

radır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məktəbəqədər təhsilin proqramında, məzmunun-

dakı dəyişikliklərlə əlaqəlidir. Məktəbəqədər təhsildə riyazi və məntiqi təfəkkürün inkişafı 

problemi, məntiqi və konskruktiv təfəkkürün bir-biri ilə bağlı olmasına istinad edir. Konstruk-

tiv fəaliyyət müqayisə, təhlil, sintez, təsnifat, ümumiləşdirmə kimi zehni əməliyyatların inki-

şafını nəzərdə tutur və sırf nitqin inkişafı ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ümumtəhsil məktəbləri-

nin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyə-

çiləri istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Белошистая А.В. Дошкольный возраст: формирование и развитие математических 

способностей //Дошкольное воспитание, 2008, № 2,  

2. Белошистая А.В. Современные программы математического образования до-

школьников. Ростов н/Д., «Феникс», 2009. 

3. Михайлова З.А., Носова Е.Д., Столяр А.А и др. Теории и технологии математи-

ческого развития детей дошкольного возраста.М.:  Детство-Пресс, 2008.  

4. Гоголева В.Г. Игры и упражнения на развитие конструктивного и логического 

мышления детей дошкольного возраста. М.:  Детство-Пресс, 2005. 

5. Паромонова Л.А. Конструирование как средство развития творческих способнос-

тей детей старшего дошкольного возраста. Ун-т «Первое сентября», 2008. 

6. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. М.: Гар-

дарики, 2008. 

7. Венгер Л.А. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного вос-

питания. М.: Педагогика, 1986.   

8. Лашкова Л.Л. Современные подходы к формированию конструктивных умений у 

детей дошкольного возраста. НМЭЖ, 2018, № 7. 

9. Била И.Н. Особенности творческого конструирования в дошкольном возрасте. 

МЭНЖ //  Studio Humanities, 2017, № 1. 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 223 

С.Г. Гаджиева 

 

Развитие конструктивного мышления как способ развития 

математических способностей у дошкольников 

 

Резюме 

 
В статье делается вывод о том, что развитие математического мышления у дошколь-

ников возможно не только овладением основных математических понятий: количест-

венных, пространственных, временных, геометрических и т.д., а также с развитием 

конструктивного мышления. Что такое конструктивное мышление? Это формирование 

конструктивных умений, которые образуются вследствие выполнения конструктивных 

заданий детьми и развитие на этой основе конструктивного стиля мышления. И разви-

тие конструктивного мышления проходит еще эффективнее, если в процессе обучения 

детьми будут выполнены следующие действия: 

 Различные дидактические игры с использованием геометрических фигур; 

 Развивающие упражнения, формирующие умения наблюдать, сравнивать, анали-

зировать, обобщать, выделение главного, существенного; 

 Моделирование: вещественное, графическое и символическое. 

 

S.G. Hajiyeva 

 

The development of constructive thinking as a way  

to develop mathematical abilities in preschoolers 

 

Summary 

 
The article concludes that the development of mathematical thinking in preschoolers is 

possible not only by mastering the basic mathematical concepts: quantitative, spatial, 

temporal, geometric, etc., but also with the development of constructive thinking. What is 

constructive thinking? This is the formation of constructive skills that are formed as a result 

of the performance of constructive tasks by children and the development of a constructive 

style of thinking on this basis. And the development of constructive thinking is even more 

effective if the following actions are performed in the process of learning by children: 

• Various didactic games using geometric shapes; 

• Developmental exercises that form the ability to observe, compare, analyze, generalize, 

highlight the main, essential; 

• Modeling: real, graphic and symbolic. 
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inkişafında didaktik oyunların rolu 
 

Daşqın Rauf oğlu Məmişov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
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Açar sözlər: məktəbəqədər yaş, didaktik oyunlar, əşyalarla oyun, sözlü oyun, loto oyun-

lar, ÜNİL 

Ключевые слова: дошкольный возраст, дидактические игры, игра с предметами, 

игра в слова, лото, OHP 

Key words: preschool age, didactic games, object games, word games, lotto games, 

general underdevelopment of speech 

 

K. D. Uşinski “İnsanın mədəniyyətinin, təfəkkürünün, intellektinin səviyyəsinin göstərici-

lərindən biri də onun nitqidir” — deyə qeyd edirdi. 

Psixoloq N. İ. Jinkin hesab edir ki, “Nitq zəkanın inkişafı üçün kanaldır”. Dil nə qədər tez 

mənimsənilsə, bilik bir o qədər asan və dolğun şəkildə əldə ediləcək (2, s. 50). 

Kiçik məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin məqsədyönlü inkişafı pedaqoji prosesin aparı-

cı istiqamətlərindən biridir, uşaqların vaxtında psixoloji inkişafını təmin edir. Kiçik məktəbə-

qədər yaşlı uşaqlarda nitqin inkişafına nəzər yetirsək bu yaşda lüğət ehtiyatı zənginləşir, mü-

rəkkəb quruluşlu cümlələrdən istifadə etmək bacarığı daha da formalaşır, ardıcıl nitq inkişaf 

edir. Bununla belə, bütün uşaqlarda nitq inkişafı eyni səviyyədə getmir: bəziləri artıq üç ya-

şına qədər sözləri düzgün və aydın tələffüz edir, bəziləri hələ də kifayət qədər aydın danışmır, 

müəyyən səsləri səhv tələffüz edir, belə hallar, xüsusən də səslərin səhv tələffüz edilməsi hal-

ları çoxluq təşkil edir.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında oyunun rolu çox yüksəkdir. Oyun məktəbəqədər 

yaşlı uşağın əsas fəaliyyəti, şəxsiyyətin və zəkanın hərtərəfli inkişafı üçün zəruri şərtdir. Mək-

təbəqədər yaşlı uşaqların əsas fəaliyyəti oyundur. Oyun uşaqların əsas fəaliyyətlərindən biri-

dir, böyüklər tərəfindən uşaqları tərbiyə etmək, onlara əşyalarla müxtəlif hərəkətləri öyrət-

mək, ünsiyyət metodu və vasitələrini öyrətmək üçün istifadə olunur. Oyunda uşaq şəxsiyyət 

kimi inkişaf edir, təhsil və əmək fəaliyyətilə bağlı anlayışlar yaranır, insanlarla qarşılıqlı mü-

nasibətin qurulması formalaşırdırır. 

Oyunda təqdim olunan obyektlərlə uşaq tez-tez təkrarlanan ünsiyyətə girir, bunun nəticə-

sində onlar asanlıqla qavranılır və hafizəsinə həkk olunur. Hər bir obyektin öz adı, hər bir hə-

rəkətin öz feili vardır. Oynayan uşaq dayanmadan danışır; tək oynasa belə bu fəaliyyət davam 

edir, söhbətə təkan verməyən obyektləri manipulyasiya edir. Oyuncaqlarla xüsusi fəaliyyətlər 

oyunda oyunun və nitqin inkişafına böyük təsir göstərir. Oyunlar zamanı baş verənlərlə bağlı 

birgə fəaliyyət və empatiya üçün imkan yaradılır. Bu, uşaqlar və onların tərbiyəçiləri arasında 

müvafiq əlaqənin qurulmasına kömək edir.  

Didaktik oyun ətraf mühitlə tanış olmaq, ana dilini öyrənmək üçün təsirli vasitədir. Bu  

oyunlar  uşaqların  zehni və kommunikativ fəaliyyətinin güclü stimulyatorudur. Bu, məktəbə-

qədər yaşlı uşaqların bilik və bacarıqlarını möhkəmləndirməyə, onları praktikada tətbiq etmə-
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yə imkan verir, onlara işdə müstəqil olmağı, nitq etiketi normalarına riayət etməyi öyrədir, ya-

radıcılıq fəaliyyətini aktivləşdirir. Didaktik oyunlar nitqin inkişafının bütün problemlərini həll 

etmək üçün istifadə olunur. Söz ehtiyatını, sözlərin dəyişməsini və formalaşmasını birləşdirir 

və aydınlaşdırır, ardıcıl ifadələr tərtib etməkdə məşq edir, izahlı nitqi inkişaf etdirir . 

Didaktik oyun çoxşaxəli, mürəkkəb pedaqoji hadisədir: bu, həm məktəbəqədər yaşlı uşaq-

lara təlimin oyun üsulu, həm təhsil forması, həm müstəqil oyun fəaliyyəti, həm də uşağın şəx-

siyyətinin hərtərəfli tərbiyəsi vasitəsidir. 

Didaktik (öyrədici) oyunlar şərti olaraq 3 növə ayrılır: oyuncaqla (müxtəlif əşya) oynanan 

oyunlar, şifahi və ya sözlü (tapmaca) oyunlar, loto (cüt şəkilli kart) oyunlar. 

Əşyalarla oyunlarda oyuncaqlar və real obyektlər istifadə olunur. Onlarla oynayaraq, uşaq-

lar müqayisə etməyi, obyektlər arasında oxşar və fərqi cəhətləri müəyyənləşdirməyi öyrənir-

lər. Bu oyunların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onların köməyi ilə uşaqlar cisimlərin xüsusiy-

yətləri və əlamətləri ilə tanış olurlar: rəng, ölçü, forma, keyfiyyət. Oyunlarda müqayisə, təsni-

fat, məsələlərin həllində ardıcıllığın qurulması məsələləri həll edilir. Bu, müəllimə uşaqları 

müəyyən didaktik problemlərin həllində öyrətməyə imkan verir. Oyunlar oyuncaqların hazır-

landığı material, insanların müxtəlif fəaliyyət növlərində ehtiyac duyduğu əşyalar haqqında 

bilikləri təkmilləşdirir. 

Sözlü oyunlar sözlər və hərəkətlər ətrafında qurulur. Tədris probleminin həlli prosesi əqli 

planda, ideyalar əsasında və vizuallaşdırmaya əsaslanmadan həyata keçirilir. Bu oyunlar ara-

sında uşaq qafiyələri, zarafatlar, tapmacalar, forma dəyişdiricilərlə əlaqəli bir çox xalq oyun-

ları var ki, onlardan bəziləri dialoq üzərində qurulmuş nitq dizaynının təsviri və məzmunun 

uşaqların təcrübəsinə oxşarlığına görə uşaqlar üçün əlçatandır. Böyük və hazırlıq qruplarında 

sözlü oyunlar beş dəqiqə ərzində keçirilir. Müəllim uşaqlara artıq məlum olan oyun üçün iza-

hat vermir. Kiçik qrupda oyunu əvvəlindən sonuna qədər tamamilə müəllim idarə edir. Oyunu 

müxtəlif yollarla oynamaq daha yaxşıdır. Müəllim uşaqların çətinlik çəkdiyi halda əvvəlcədən 

(söz oyunu üçün) sözləri seçməlidir (3, s. 61). 

Sözlü oyunlar iştirakçıların sözlərinə və hərəkətlərinə əsaslanır. Belə oyunlarda uşaqlar 

cisimlər haqqında mövcud təsəvvürlərə əsaslanaraq, onlar haqqında biliklərini dərinləşdirmək 

üçün öyrənirlər. Çünki bu oyunlarda əvvəllər əldə edilmiş bilikləri yeni əlaqələrdə, yeni şə-

raitdə istifadə etmək tələb olunur. Uşaqlar müxtəlif əqli tapşırıqları müstəqil şəkildə həll edir-

lər; obyektləri təsvir etmək, onların xarakterik xüsusiyyətlərini vurğulamaq; təsviri ilə təxmin 

etmək; oxşar və fərqli əlamətlərini tapmaq; əşyaları müxtəlif xassələrə, əlamətlərə görə qrup-

laşdırmaq. Bu didaktik oyunlar bütün yaş qruplarında keçirilir, lakin daha çox məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların tərbiyəsində və təhsilində xüsusilə vacibdir, çünki onlar uşaqların məktəbə ha-

zırlanmasına kömək edir. Bu, müəllimi diqqətlə dinləmək, verilən suala tez cavab tapmaq, fi-

kirlərini dəqiq və aydın formalaşdırmaq, qarşıya qoyulan tapşırığa uyğun olaraq bilikləri tət-

biq etmək bacarığını inkişaf etdirir. Bütün bunlar məktəbəqədər uşağın nitqini inkişaf etdirir 

və ardıcıl nitqin aktivləşməsinə kömək edir.  

Kiçik və orta yaş qruplarında sözlü oyunlar, əsasən, nitqin inkişafına, düzgün səs tələffü-

zünə kömək etməyə, lüğətin aydınlaşdırılmasına, möhkəmləndirilməsinə və aktivləşdirilməsi-

nə, məkanda düzgün bələdləşmə inkişafına yönəldilmişdir. 

Didaktik oyunlar uşaqların nitqini aşağıda qeyd olunan sahələr üzrə inkişaf etdirir: 

— lüğət ehtiyyatı artır və aktivləşir; 

— düzgün səs tələffüzü formalaşır; 

— ardıcıl nitq, fikirlərini düzgün ifadə etmək bacarığı inkişaf etdir. 

Nitqin inkişafı ilə yanaşı, idraki inkişafda oyunda həyata keçirilir, buna görə didaktik oyun 
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ətrafdakı reallıq haqqında fikirlərin genişlənməsinə, diqqətin, hafizənin, müşahidə bacarığının 

və təfəkkürün inkişafına kömək edir. 

Bəzi oyunlar uşaqlardan ümumi, spesifik anlayışlardan fəal şəkildə istifadə etməyi tələb 

edir. Antonimləri, sinonimləri, səs baxımından oxşar sözləri tapmaq bir çox söz oyunlarının 

əsas vəzifəsidir.  

Stolüstü oyunlar prosesində uşaqlar praktiki hərəkətlərdə bilikləri obyektlərlə deyil, şəkil-

lərdəki təsvirlərlə öyrənir və möhkəmləndirirlər. Bu oyunlara aşağıdakılar daxildir: binqo, do-

mino, qoşalaşmış şəkillər, kubdakı şəkillərə baxmaq. Kub məşqləri aktiv nitqin inkişafına tə-

sir edən barmaq hərəkətlərini öyrətmək üçün faydalıdır.  

Didaktik oyunun əsas elementi didaktik tapşırıqdır, təlim proqramı ilə sıx bağlıdır. Bütün 

digər elementlər bu vəzifəyə tabedir və onun həyata keçirilməsini təmin edir. Bir çox oyun-

ların didaktik tapşırıqları uşaqlara cisimlər, təbiət hadisələri və sosial həyat haqqında müstəqil 

hekayələr qurmağı öyrətmək üçün hazırlanmışdır. Oyun prosesinə nəzər yetirdikdə onları bir 

çoxunda təfəkkür və nitqin inkişafı ayrılmaz əlaqədə həyata keçirilir. Oyun öz ifadələrini, ar-

qumentlərini mübahisə etmək bacarığını inkişaf etdirir. 

ÜNİL olan uşaqlarda nitqin inkişafın oyunların təsirini aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

— uşaqları bir-biri ilə ünsiyyətə həvəsləndirir; 

— fəal nitqdən istifadə bacarıqlarının konsolidasiyasına kömək edir; 

— danışıq dilini formalaşdırır; 

— lüğəti zənginləşdirir; 

— dilin qrammatik quruluşunun formalaşmasına təsir göstərir. 

Şübhəsiz ki, didaktik oyunlar uşaqlarda nitqin inkişafı üçün güclü bir vasitədir, evdə vali-

deynlər tərəfindən istifadə olunması tövsiyə edilə bilər. Didaktik oyunların keçirilməsi onların 

pedaqoji elmlər sahəsində xüsusi biliklərə malik olmasını və oyunun hazırlanmasında əlavə 

xərclər tələb etmir. Müəllimin didaktik oyunlardan istifadə etməsi uşaqların nitq fəaliyyətinin 

inkişafına, korreksiya işinin səmərəliliyinin artmasına kömək edir. Yadda saxlamaq lazımdır 

ki, oyun fəaliyyəti zamanı məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişafı uşaqlara rahat, se-

vinclə və məcburiyyət olmadan öyrətmək cəhdidir. 

Məqalənin aktuallığı. Didaktik oyun çoxşaxəli, mürəkkəb pedaqoji hadisədir: həm mək-

təbəqədər yaşlı uşaqları öyrətmənin oyun üsulu, həm öyrənmə forması, həm müstəqil oyun 

fəaliyyəti, həm də uşağın şəxsiyyətinin hərtərəfli tərbiyəsi vasitəsidir. Didaktik oyunların xa-

rakterik xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, onlar böyüklər tərəfindən uşaqları öyrətmək və tər-

biyə etmək məqsədi ilə yaradılır.  

Didaktik oyunlar uşaqların nitqinin inkişafında mühüm rol oynayır: lüğət ehtiyatını zən-

ginləşdirir və aktivləşir, düzgün səs tələffüzü formalaşır, ardıcıl nitq inkişaf edir, fikirlərini 

düzgün ifadə etmək bacarığı formalaşır. Bu səbəbdən də məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqi-

nin inkişafında didaktik oyunlardan istifadə edilməsinin üstünlükləri məqalənin aktuallığını 

təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılan di-

daktik oyunların nitq inkişafında olan rolunun sistemləşdirilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə nitq pozulmaları olan məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarla aparılan işlərdə didaktik oyun formalarının göstərilməsi və onlardan istifadə 

edilərək nitqin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. 
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Д.Р. Мамишов 

 

Роль дидактических игр в развитии речи дошкольных детей 

 

Резюме 

 
Дошкольный возраст – один из важнейших периодов в развитии каждого ребенка. В 

этом возрасте основной деятельностью ребенка является игра, и в процессе развития 

умственных и физических сил ребенка через игру; развивает внимание, память, вообра-

жение, дисциплину, ловкость. Игры также оказывают большое влияние на развитие ре-

чи. В логопедической и коррекционной работе детей с нарушениями речи важно пра-

вильно подобрать вид и форму игр. Использование игр как коррекционного метода 

весьма эффективно, особенно когда наиболее благоприятным периодом для примене-

ния этого метода является дошкольный возраст, в котором ведущей деятельностью 

детей является игра. 

 

D.R. Mamishov 

 

The role of didactic games in the development  

of speech of children of preschool age 
 

Summary 

 
Preschool is one of the most important periods in the development of every child. At this 

age, the child's main activity is play, and in the process of developing the child's mental and 

physical strength through play; develops attention, memory, imagination, discipline, agility. 

Games also have an important effect on speech development. In the speech therapy-

correctional work of children with speech disorders, it is important to choose the right type 

and form of games. The use of games as a corrective method is very effective, especially 

when the most favorable period for the application of this method is the preschool age, at 

which are the leading activity of children is play. 
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Dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin siyasi  

mədəniyyətinin formalaşdırılması 
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biliyyəti, dünya təcrübəsi 

Ключевые слова: внеклассные занятия, политическая культура, общественное соз-

нание, система уроков, навыки понимания, мировой опыт 

Key words: extracurricular activities, political culture, public consciousness, lesson 

system, comprehension skills, world experience 

 

Sinif dərs sisteminin istənilən növü təhsilverici, tərbiyəedici və inkişaf etdirici xarakter da-

şıyır. Bununla yanaşı sinifdənxaric yaxud məktəbdənkənar şəraitdə həyata keçirilən işlər də 

həmin sadalanan vəzifələri yerinə yetirir. Dərsdənkənar tədbirlər hər şeydən öncə dərs prose-

sində əldə olunmuş bilik, bacarıq və vərdişləri möhkəmləndirməli, inkişaf etdirməlidir. Dərs-

dənkənar tədbirlər davamlı keçirildiyi təqdirdə siyasi mədəniyyətin formalaşmasında olduqca 

əhəmiyyətli yer tutur. Şagirdlərin siyasi mədəniyyətinin formalaşdırılması məqsədi ilə ən çox 

istifadə olunan iş formalarına siyasi məzmunlu debatlar, siyasi məzmunlu referatların hazır-

lanması, olimpiadalar və s. nümunə göstərilə bilər (2, s. 575). 

Hansı mövzularda dərsdənkənar tədbirlər keçirilməsi məqsədəuyğundur? Mövzu seçilər-

kən həmin mövzuya dair şagirdlərin biliklərinin olması, şagirdlərin yaş xüsusiyyəti, dünyagö-

rüşü və s kimi xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır: 1) Siyasətçidə siyasi mədəniyyətin olması; 2) 

Söz və mətbuat azadlığı ölkədəki siyasi mədəniyyətin göstəricisi kimi; 3) İslam Həmrəyliyi 

Oyunları təkcə idman tədbiri deyil, böyük siyasi tədbirdir; 4) Diaspor üçün siyasi mədəniy-

yətin varlığı böyük birləşdirici qüvvədir; 5) Siyasi ideologiyalar; 6) Siyasi şüur və siyasi mə-

dəniyyət; 7) Din və siyasət; 8) Siyasi partiyalar və s. Siyasi məzmunlu debatlar siyasi polemi-

ka mədəniyyətinin yüksəlməsinə imkan verir. Əsas məqsəd şagirdlərin dərketmə qabiliyyəti-

nin inkişaf etdirilməsidir. Debatın müxtəlif növləri vardır. Mövzumuza ən uyğun olan isə si-

yasi debatdır. Siyasi debat faktiki və statistik məlumatlara əsaslanır.  

Dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin hər birinin iştirak etməsinə diqqət yetirilməlidir. Şa-

gird ilk dəfə zəif iştirak etsə belə bu tədbirdə onu ruhlandırmaq lazımdır, çünki bu zaman şa-

girdlər təcrübə qazanırlar. Siyasi məzmunlu dərsdənkənar tədbirlərin keçirilməsi məktəblilərin 

ictimai şüurunun inkişafına güclü təsir edir. Mövzular seçilərkən daxili və xarici siyasət mə-

sələlərinə üstünlük verilmək lazımdır. Siyasi məzmunlu dərsdənkənar tədbirlərin keçirilməsi 

zamanı aşağıdakı kriteriyalara diqqət yetirilməlidir: 

 Tədbirlər ardıcıl keçirilməlidir; 

 Şagirdlərin bu tədbirlərdə iştirak etmələri könüllü olmalıdır, onlara bunun üçün təsir 

edilməməlidir; 

 Tədbirlər standartlıqdan kənar olmalıdır; 

 Mövzular seçilərkən onların cəlbedici olmasına diqqət yetirilməlidir. 

mailto:aysunehmedova98@gmail.com
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Azərbaycan xalqı öz tarixi torpaqlarını “II Qarabağ müharibəsi“ ilə geri qaytarsa da gələ-

cəkdə ola biləcək hər hansı müharibə riskinə qarşı siyasi mədəniyyətə malik gənclərin yetiş-

məsi vacibdir. 

Mövzumuzla bağlı olaraq uşaq və gənclər təşkilatlarının da işi təqdirə layiqdir. Uşaq bir-

likləri, gənclər təşkilatlarının məktəblərdə tarix müəllimləri ilə birgə işi təhsilalanların siyasi 

mədəniyyətinin formalaşmasına və inkişafında əvəzolunmaz rol oynayır. Bu təşkilatların 

məqsədi siyasi tərbiyə işini gücləndirməkdir. Uşaq birlikləri və məktəb gənclər təşkilatları 

ümumtəhsil məktəblərində müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixi günlərini qeyd etmək-

lə yanaşı şagirdlərin şəxsiyyət və vətəndaş kimi formalaşmasının da qayğısına qalırlar. Burada 

qazilərlə görüş, siyasi məzmunlu kitabların müzakirəsi, siyasi məzmunlu foto və rəsm əsərlə-

rinin sərgiləri keçirilə bilər. Həm məktəbdaxili, həm də dərsdənkənar tədbirlərin keçirilməsi 

zamanı kütləvi informasiya vasitələri və elmi ədəbiyyatlar üzərində müstəqil işləmək bacarıq-

larına da yiyələnirlər. Hələ məktəb yaşlarında olan fərdlərdə siyasi şüurun və siyasi mədəniy-

yətin formalaşması bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna kömək edir (1). 

Siyasi məzmunlu istənilən dərsdənkənar tədbirlərin keçirilməsi prosesində tarix müəllim-

lərin birbaşa iştirakı və yardımı zəruridir. Seçilən problem dövlətimizin yaxud dünya dövlət-

lərinin qlobal problemlərinə həsr edilməlidir. Siyasi seminarların keçirilməsi zamanı xüsusilə 

buna diqqət yetirilməlidir. Siyasi seminarın mövzusu, proqramı tədbirin keçirilməsinə təxmi-

nən bir ay qalmış elan edilməli və lövhəyə vurulmalıdır.  

İstər məktəbdaxili, istər məktəbdənkənar tədbirlər xalqımızın hiyləgər düşmənlərinə qarşı 

mübarizə ruhunda keçirilməlidir və siyasi baxışlarının necə olmasından asılı olmayaraq gənc-

lərimizi mübarizə əzmində formalaşdırmalıdır. Bunun ən vacib tərəfi isə xalqımızın bu məna-

da güclü, “demokratik” Avropa ölkələri tərəfindən dəstək görməməsidir.  

Dəyirmi masa siyasi məsələlərə həsr edilmiş gecələrə bənzəyir. Şagirdləri narahat edən 

problemlər onların iştirakı ilə açıqlanır. Yuxarı sinif şagirdləri üçün aşağıdakı mövzular mü-

zakirə obyekti ola bilər: 

1) Dövlətimizin tarixi səhifələri; 

2) Azərbaycanın elm və texnika sahəsində əldə etdiyi müvəffəqiyyətlər; 

3) Gənclərin müasir problemləri; 

4) Müasir dövrdə Azərbaycanın sosial-siyasi vəziyyəti; 

5) Gənclərin könüllü kimi fəaliyyətləri  və s. 

Həm dünya təcrübəsi, həm Azərbaycan tarixində baş verən proseslər göstərir ki, hər bir 

təhsilalan siyasi mədəniyyətə bələd olmalıdır. Məhz dərs ilə paralel olaraq, dərsdənkənar iş-

lərdə bu problemə geniş yer verilməsi şagirdlərdə siyasi hüquq, siyasi mədəniyyətin formalaş-

masına təsir edir, həmçinin ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrə qarşı onların marağını 

artırır. 

Məqalənin aktuallığı. Dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin şüurunda siyasi mədəniyyətin 

aşılanması müasir dövrdə təhsil sisteminin qarşısında duran vəzifələrdən biridir. Azərbaycan 

gənclər ölkəsidir. Gənclərimiz həm təhsillərini davam etdirməli, həm də ölkəmizlə bağlı həqi-

qətlərin təbliğində fəal iştirak etməlidirlər. Tarixən siyasi məsuliyyət həmişə mənəvi məsuliy-

yətlə bilavasitə əlaqədə olmuşdur. Buna uyğun olaraq xalqımızın milli dəyərlərinin qorunub 

saxlanılması və inkişaf etdirilməsi siyasi mədəniyyətlə bağlı olan aktual bir məsələdir (4, s. 

200-201). 

Məqalənin elmi yeniliyi. Dərsdənkənar işlərdə şagirdlərin siyasi mədəniyyətinin forma-

laşdırılmasının tətbiqi, bu işin şagirdlərin dünyagörüşünə təsiri və ortaya çıxan çatışmazlıqla-

rın aradan qaldırılması problemin elmi yeniliyini təşkil edir. Əgər müxtəlif səbəblərlə (pande-
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miya və s) bağlı olaraq dərsdənkənar tədbirlərin keçirilməsi mümkün deyilsə, bu boşluğu dol-

durmaq üçün tarix dərslərinin son 5-7 dəqiqəsini siyasi mövzuların müzakirəsinə həsr edil-

məsi fikri məqaləmizdə təklif edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sinifdənxaric işlərdə məktəblilərin siyasi mə-

dəniyyətinin formalaşdırılması təlimin səmərəsini yüksəldir, şagirdlərin müstəqil fikir yürüt-

mək bacarığını inkişaf etdirir, onların siyasi mövzulara marağını artırır, siyasi mövzularda əks 

fikirlərin yaranması halında hər bir şagirdin digərinin fikrinə hörmətlə yanaşması, təhlillər 

apararaq nəticə çıxarmağı öyrədir. 
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Формирование политической культуры студентов  

во внешкольной деятельности 

 

Резюме 

 
В статье исследуются актуальность, важность и влияние формирования политичес-

кой культуры на студентов во внешкольной деятельности и влияние на мировоззрение 

студентов.  

                                                                                          

A.A. Ahmadzada 

 

Formation of students' political culture in extracurricular activities 

 

Summary 

 
The article examines issues such as the relevance, importance and impact of the formation 

of political culture on students in extracurricular activities and their impact on students' 

worldview. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 18.01.2022 
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Təhsil prosesini ən geniş mənada belə adlandıra bilərik ki, təhsil mədəni dəyərlərin şəxsiy-

yətə ötürülməsi prosesidir. Bu prosesdə fərdlər bacarıq, qabiliyyət, estetik bilik və müxtəlif 

müsbət keyfiyyətlər qazanırlar. Təhsil müəssisələri təmin etdikləri akademik biliklərlə birlik-

də şagirdlərin maraq sahələrinin və bacarıqlarının inkişaf edəcəyi şəraiti də yaratmalıdır. Be-

ləliklə, təhsil müəssisələri sinif daxilində, dərs müddətində baş verən təhsilvermə prosesini 

sinifdənxaric məşğələlər vasitəsilə daha sistemli şəkildə həyata keçirirlər. 

Erkən yaşlardan başlayaraq şagirdin ahəngdar inkişafında sinifdənxaric məşğələlər də si-

nifdaxili məşğələlər qədər əhəmiyyət kəsb edir. Sinifdənxaric məşğələlər şagirdlərin dərs 

müddətində öyrəndiklərini tamamlayan, təkmilləşdirən, şagirdlərin qazandığı biliklərin həyat-

la əlaqəsini göstərən praktikyönlü fəaliyyətlərdir. Məktəblərdə təşkil olunan bu işlərin tədris 

proqramından kənar olmaqla birlikdə onunla qarşılıqlı əlaqədə qurulmalı və dərs müddətində 

qazanılmış biliklərin inkişafına, tətbiqinə istiqamətlənməlidiir. 

Sinifdənxaric tədbirlər cəmiyyət həyatı üçün də son dərəcə əhəmiyyətli bacarıq və qabiliy-

yətlərin inkişafına şərait yaradır. Həmçinin, sinifdənxaric işlərin icrası zamanı şagirdlərdə 

özünəhörmət, özünüqiymətləndirmə kimi müsbət psixoloji keyfiyyətlər də formalaşır. İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrinə nəzər saldıqda təhsil müəssisələrində həyata keçi-

rilən dərsdənkənar fəaliyyətlərdə fərqliliklər olduğunu müşahidə edirik. Məsələn, Fransa, Pol-

şa və Sloveniya kimi bəzi ölkələrdə sinifdənxaric tədbirlərin həyata keçirilməsi məcburi oldu-

ğu halda, bəzi ölkələrin bu tədbirlərin həyata keçirilib keçirilməməsinə qərar vermə öhdəliklə-

ri mövcuddur.   

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən 2021-ci ildə nəşr olunan “Bir baxışda 

təhsil 2021 (Education at a Glance 2021)” jurnalında sinifdənxaric işlərin idman, incəsənət ki-

mi məşğuliyyətlərlə yanaşı tədris fənlərinə dəstək kurslarından ibarət olduğu, digər ölkələrdən 

fərqli olaraq Macarıstan və Türkiyədə ictimai xidmət sahələrini, İspaniyada müxtəlif dillərin 

tədrisini, informasiya texnologiyaları və savadlılıq seminarlarını əhatə etdiyi əks olunmuşdur.  

Son illər ərzində PISA tədqiqat nəticələri şagirdlərin sinifdənxaric işlərə cəlb olunmasının on-

ların akademik göstəricilərinə müsbət təsir etdiyini göstərir. PISA tədqiqatı 2000-ci ildən bəri 

üç ildən bir olmaqla təşkil olunur. Bu tədqiqatın əsas məqsədi şagirdlərdə oxu, riyaziyyat və 

təbiət elmləri üzrə bilikləri qiymətləndirməkdir. Aşağıdakı diaqramlarda ölkəmizin 2009 və 

2018-ci illərdə PISA tədqiqatında göstərdiyi nəticələr əks olunmuşdur. 

mailto:lamiyeehmedova96@gmail.com
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Məktəblərdə həyata keçirilən sinifdənxaric tədbirlər. Təhsil müəssisələrində dərslər hər nə 

qədər təlim və tərbiyə proseslərini əhatəli şəkildə həyata keçirməyə istiqamətlənsə də, bəzən 

bu proseslərin çata bilmədiyi nöqtələr də olur. Bu nöqtələrə çatmaq və şagirdlərə bilik, baca-

rıq və qabiliyyətlər qazandırmaq sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə baş tutur. 

Sinifdənxaric işlər idraki, emosional, psixomotor inkişafı dəstəkləyən, akademik bilikləri 

zənginləşdirən, zamandan doğru və effektiv istifadə etməyi öyrədən, estetik biliklər qazandı-

ran, liderlik, əməkdaşlıq kimi fərdi bacarıqların həyatla qarşılıqlı əlaqədə, praktik biliklər za-

manı qazanılmasını təmin edir. Bu işlər müəllimlərin rəhbərliyi altında elmi, mədəni, sosial və 

idman sahələrində təşkil olunur və təhsil müəssisələrində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi-

nə xidmət edir; 

— Sinifdənxaric işlər zamanı şagirdləri əldə etdikləri biliklər daha da dərinləşir, onların 

həyatda tətbiqinə şərait yaranır; 

— Şagirdlərdə maraq və təşəbbüskarlıq inkişaf edir; 

— Şagirdlərin asudə vaxtları faydalı təşkil olunur, beləliklə onlar kənar mənfi təsirlərdən 

və pis vərdişlərdən qorunmuş olur; 

— Şagirdlərdə ünsiyyət bacarıqları inkişaf edir, yoldaşlıq, əməkdaşlıq, dostluq kimi müna-

sibətlər qurulur; 

— Sinifdənxaric işlər şagirdlərin sağlamlığına müsbət təsir göstərir; 

— Sinifdənxaric işlərə cəlb olunmuş şagirdlərdə əmək bacarıqları formalaşır; 

— Sinifdənxaric işlər zamanı şagirdlərin intellektual imkanları üzə çıxır, onlara özlərini 

tanımaq şəraiti yaradılır; 

— Şagirdlər elm, texnologiya, incəsənət, ədəbiyyat və s. kimi sahələrdə yeni məlumatlar 

mənimsəyirlər. 

Həm sinifdənxaric, həm məktəbdənkənar işlər şagirdlərin hərtərəfli inkişafına şərait yara-

dır, şagirdin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinin maksimum inkişafına optimal şərait yaradır. 

Sinifdənxaric işləri qurmaq üçün əvvəlcə mövcud olan imkanları müəyyənləşdirmək, şa-

girdlərin tələbat sahələrini, maraqlarını aşkara çıxarmaq lazımdır. Ancaq bunlar işlərin qurul-

ması üçün sadəcə ilk addımdır. Sinifdənxaric işləri təşkil edərkən qarşıda duran əsas məsələ 

işin gedişatını düzgün qurmaq, şagirdlərin bunda iştirakını mümkün qədər yüksəltmək və istə-

nilən nəticəyə çatmaq üçün keyfiyyəti artırmaqdır. 

Şagirdlərin milli-vətənpərvərlik ruhunda, həmçinin əxlaq, estetik, əmək, əqli, fiziki, ekolo-

ji tərbiyəsinə sinifdənxaric işlər geniş imkanlar yaradır. Məsələn, dövlətimizin Müstəqillik 
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Günü, Zəfər Günü kimi tarixi əhəmiyyətli günlərinin qeyd olunması, məktəb daxilində bu 

günlərə hazırlıq zamanı şagirdlərin də hazırlıq işlərinə cəlb olunması, tarixi abidələrə, hərbi 

hissələrə təşkil olunan ekskursiyalar, Birinci və İkinci Qarabağ müharibə iştirakçıları ilə söh-

bətlər, görüşlər məktəblilərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

“Azərbaycan dili” və “Ədəbiyyat” fənləri üzrə təşkil olunmuş sinifdənkənar tədbirlər şa-

girdlərdə nitq mədəniyyətinin inkişafına güclü təsir edir. 

Məlumdur ki, sinifdənxaric tədbirlər tədris proqramından kənar olmaqla, könüllü xarakter 

daşıyır. Belə tədbirlər sinifdə həyata keçirilən işlərin ardı olaraq nəzərdə tutulur. Buradan mə-

lum olur ki, sinifdənxaric işlər qurul etibarilə tədris prosesindən ayrı olsa da, mahiyyət baxı-

mından nəinki ayrı deyil, hətta tədris prosesi ilə birləşir. 

Bəzən müəllimlər sinifdənxaric işlərə lazımi qədər diqqət yetirmir, bu məsələyə səthi ya-

naşırlar. Əgər müəllim ahəngdar insan tərbiyəsinə nail olmaq istəyirsə, o, öz tədris planında 

sinifdənxaric işlərə yer verməli, bu məsələni diqqətdə saxlamalıdır. 

Sinifdənxaric tədbirləri kütləvi və fərdi olmaqla iki formada aparmaq mümkündür: Kütlə-

vi tədbirlərdə bütün sinif, bəzən bir neçə sinif, bəzən bütün məktəb birlikdə iştirak edir. Bu tip 

tədbirlərə oxucu konfransları, kinolar, sərgilər, ekskursiyalar, ədəbi-bədii gecələr aiddir. Fərdi 

tədbirlər isə təlim materiallarını müstəqil şəkildə mənimsəyə bilən, kütləvi tədbirlərdə sərbəst 

iştirak etməyən şagirdlərlə aparılır. 

Sinifdənxaric işlər zamanı şagirdlərə müəyyən vəzifələr verilir. Şagirdlər bu vəzifələri ye-

rinə yetirmək üçün araşdırma aparır, fərdi şəkildə işləyir. Bu isə şagirddə tədqiqatçılıq baca-

rıqlarını, müstəqil çalışmaq kimi keyfiyyətləri inkişaf etdirir. 

Sinifdənxaric işlər təkcə şagirdlər üçün deyil, müəllimlər üçün də faydalıdır. Dərs prose-

sində həyata keçirilməsi müəyyənləşdirilən hədəfləri yerinə yetirməkdə sinifdənxaric işlər 

müəllimə kömək edir. Sinifdənxaric tədbirləri həyata keçirən müəllim bəzi keyfiyyətlərə ma-

lik olmalıdır: 

— Müəllim tədqiqat aparmağı sevməli; 

— Şagirdlərlə münasibətləri yaxşı olmalı; 

— Yeniliyə açıq və həvəsli olmalı; 

— Öz ixtisasını sevməli və ona dərindən yiyələnməli; 

— Müasir texnologiyadan istifadə etməyi bacarmalı; 

— Məsuliyyətli olmalı, yerinə yetirdiyi işə xüsusi diqqətlə yanaşmalıdır. 

Sinifdənxaric işlər təlim məqsədlərinin reallaşmasına dəstək xarakteri daşıdığından onları 

kor-koranə qurmaq olmaz. Belə ki, sinifdənxaric işlər təşkil olunarkən : 

— Dərsin məqsədlərinə uyğun olmalı; 

— Şagirdlərin fikri nəzərə alınmalı; 

— Şagirdlərə arasında ayrı-seçkilik qoyulmamalı; 

— Sinifdənxaric fəaliyyətlər üçün plan tərtib olunmalı; 

— Şagirdlərin idraki, psixomotor, emosional qavrama səviyyələri nəzərə alınmalı; 

— Lazım olan avadanlıqlar təmin edilməlidir. 

Bəzən müəllimlər sinifdənxaric tədbirlər təşkil edərkən istədikləri nəticələri əldə edə bil-

mir, yaxud işin təşkili uğursuz alınır. Bunun arxasında bir neçə səbəb ola bilər: 

— Müəllim tədbirin planlamasını sistemli etməməsi; 

— Valideynlərlə əməkdaşlığın qurulmaması; 

— Müəllimin səbirsizlik göstərməsi; 

— Lazım olan materialların, avadanlıqların hazırlanmasında çatışmazlıqların mövcud ol-

ması. 
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Məqalənin aktuallığı. Məktəblərdə həyata keçirilən sinifdənxaric tədbirlər – müxtəlif ya-

rışlar, təşkil olunan klublar, tədbirlər şagirdlərin elmə qarşı maraqlarının artmasına, idraki 

proseslərinin inkişafına, hətta gələcəyin tədqiqatçılarının formalaşmasına şərait yaradır. Bu iş-

lərin həyat və cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqədə yaratdığı imkanlar nəzərə alındıqda onların zəruri-

liyi bir daha ön plana çıxır. Məqalənin də aktuallığı onun bu kimi vacib bir məsələyə həsr 

olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sinifdənxaric tədbirlə-

rin əhəmiyyəti vurğulanmaqla yanaşı, bu işlərlə əlaqədar xarici ölkələrdə əldə olunan təcrübə-

dən bəhs edilir, onların statistik təhlili verilir, eyni zamanda təhsil müəssisələrində təlimin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsir göstərən amillər və s. göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Внеклассные мероприятия и их значение 

 

Резюме 

 
Эксперты в области образования говорят, что экономическое развитие на междуна-

родной арене возможно при наличии всеобъемлющей системы образования. В комп-

лексных системах образования знания преподаются таким образом, чтобы они взаимо-

действовали с жизнью и положительно влияли на успеваемость учащихся. Преподава-

ние отдельных предметов – не единственный способ обучения студентов. Организуе-

мые в школах конкурсы, клубы и мероприятия создают условия для роста интереса уча-

щихся к науке, развития познавательных процессов и даже формирования будущих 

исследователей. Учитывая возможности, которые создает внешкольная деятельность 

для взаимодействия с жизнью и обществом, их важность снова выходит на первый 

план. Хорошо спланированные, хорошо организованные внеклассные занятия очень 

важны. Мы можем сгруппировать их как положительное влияние на индивидуальное, 

академическое, социальное и физическое развитие студентов. 
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L.M. Ahmadova 

 

Extracurricular activities and their importance 

 

Summary 

 
Education experts say that economic development in the international arena is possible 

with a comprehensive education system. In comprehensive education systems, knowledge is 

taught in a way that interacts with life and has a positive effect on student outcomes. Teaching 

individual subjects is not the only way for students to learn. Competitions, clubs and events 

organized in schools create conditions for the growth of students’ interest in science, the 

development of cognitive processes, and even the formation of future researchers. Given the 

opportunities created by extracurricular activities to interact with life and society, their 

importance comes to the fore again. Well-planned, well-organized extracurricular activities 

are very important. We can group them as positive effects on students’ individual, academic, 

social and physical development. 
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ные школы, трудовое обучение, умения и навыки, метод. 

Key words: students with disabilities, special education schools, labor training, skills and 

habits, method 

 

Sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlərin müxtəlif növ əmək fəaliyyətlərində iştirakının 

mümkünlüyünü xüsusi təhsil məktəblərinin iş təcrübəsi təsdiqləyir. Kollektiv əmək prosesin-

də şagirdin əqli, əxlaqi, estetik və fiziki inkişafı həyata keçirilir, onun dünyagörüşü, əxlaqi 

keyfiyyətləri, iradəsi və xarakteri formalaşır. Xüsusi təhsil məktəbi psixoloji və praktiki cə-

hətdən şagirdləri əməyə hazırlayır. Xüsusi təhsil məktəblərin şagirdlərinin praktiki, ictimai 

faydalı fəaliyyətə hazırlanmasında aparıcı rol əmək tərbiyəsinə verilir, onun əsas vəzifələri 

aşağıdakılardır: 

— Şagirdlərdə güclü peşə və əmək bacarıqlarının formalaşdırılması, əmək tərbiyəsi və 

ümumi təhsil biliklərindən praktiki fəaliyyətdə istifadə etmək bacarığı aşılamaq; 

— Məktəblilərə zəhmətkeşlik, tapşırılan işə məsuliyyət, ictimai əmlaka hörmət, kollektiv-

lə işləmək və əmək intizamına riayət etmək bacarığı kimi mənəvi keyfiyyətləri aşılamaq. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və tərbiyəsi əmək təlimi olmadan düşünülə 

bilməz. Müəyyən edilmişdir ki, əmək dərsləri şagirdləri təkcə peşəkarlıqla hazırlamaq deyil, 

həm də müvafiq təşkilatçılıq zamanı onların əqli çatışmazlıqlarının korreksiyası üçün çox sə-

mərəli vasitədir. Əmək şagirdə ətraf aləm haqqında malik olduğu ideya və bilikləri konkret-

ləşdirməyə kömək edir. Əmək prosesində şagirdlər əşyaların və materialların xassələri ilə ta-

nış olur, müqayisə edirlər, onlar arasında mövcud əlaqələri qurmaq, işlərini planlaşdırmaq, tə-

xəyyüllərində hazırlanmış bir obyekt yaratmaq - bütün bunlar onların təfəkkürünün inkişafına 

kömək edir. Əmək təhsilinin müxtəlif ictimai faydalı və məhsuldar əmək növləri ilə birləşmə-

si şagirdlərin fiziki və əqli inkişaf çatışmazlıqlarının ən səmərəli şəkildə korreksiyası üçün şə-

rait yaradır. 

Xüsusi təhsil məktəbində şagirdlərin əsas iş növü olan və həm müəllimin rəhbərliyi altında 

təhsil fəaliyyətini, həm də müəllimin rəhbərliyi altında sinifdənkənar işləri - ev tapşırığı, sinif-

dənkənar oxu, ümumi təhsili əhatə edən təhsil fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: ekskursi-

yalar, müxtəlif didaktik oyunlar. Tədris fəaliyyəti prosesində məktəblilərdə müntəzəm məş-

ğulluq, gündəlik zəhmət vərdişi formalaşır, onlarda öyrənməyə maraq, öyrənmək istəyi, əzm-

karlıq, müstəqillik və gələcək məhsuldar əməkdə iştirak üçün zəruri olan bir sıra digər keyfiy-

yətlər tərbiyə olunur.  

İctimai faydalı əmək həm məhsuldar əməyin elementlərini, həm də maddi dəyərlər yarat-
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mayan, lakin mühüm tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən əmək elementlərini özündə birləşdirir, 

çünki burada iştirak uşaqları fədakarlığa öyrədir, onlarda insanlara faydalı olmağı, sevinc, 

vaxt, bacarıq, bilik, güc vermək istəyini inkişaf etdirir.  Hər hansı bir işi planlaşdırarkən peda-

qoq onu məktəblilər qrupları arasında bölüşdürməli, hər birinin qarşısına onun mənasını izah 

edən sadə tapşırıq qoymalıdır. Əmək təlimi şagirdlərin sağlamlığına faydalı təsir göstərir, əqli 

və fiziki inkişaf çatışmazlıqlarının korreksiyasına kömək edir. Əmək prosesində şagirdlərin 

sinifdə əldə etdikləri biliklər dərinləşir və möhkəmlənir; bu biliklərin praktikada tətbiqi həyata 

keçirilir, ümumi iş mədəniyyəti əldə edilir; komandada işləmək, yoldaşlara kömək etmək, əla-

qələri möhkəmlənir. 

Məhsuldar əmək istər məktəb emalatxanalarında, istərsə də məktəb meydança-larında, ay-

rı-ayrı sənaye müəssisələrinin və tikinti sahələrinin bazasında, xüsusən də istehsalat təcrübəsi 

prosesində təşkil olunur. Bundan əlavə, xüsusi təhsil məktəblərinin şagirdlərinin məhsuldar 

əməkdə sistemli iştirakı ilə əmək tərbiyəsinə xas olan korreksiya imkanları böyük ölçüdə hə-

yata keçirilir.   

Əmək tərbiyəsində yerinə yetirilən işlərin kəmiyyət və keyfiyyətinin sistemli ciddi qiy-

mətləndirmənin aparılması, həmçinin qrupların və hər şagirdin fəaliyyətinin ayrı-ayrılıqda 

qiymətləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir və işin qiymətləndirilməsinə şagirdlərin özləri 

də cəlb olunurlar. Əmək fəaliyyəti uşağa və ya yeniyetmənin nə qədər səylə işlədiyini gördük-

də xüsusi sevinc bəxş edir.  

Tədris təcrübəsindən məlum olur ki, sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlər dərs materialı-

nı kifayət qədər dərk etmədən öyrənirlər. Onların bir çoxu müəllimin izahatından müəyyən 

məlumatları düzgün təkrarlaya bilir, lakin dolayı formada verilən suallara cavab verə və öz 

ifadələrini əsaslandıra bilmir, biliklər tez unudulur. Təhsil məlumatlarını daha tam dərk etmək 

bacarığının inkişafı təhsilin əsas vəzifələrindən biridir. Bu, xüsusilə tələbələrin peşə hazırlığı 

üçün zəruridir, çünki formal olaraq əldə edilmiş biliklər əmək fəaliyyətinin effektiv tənzimlə-

yicisi ola bilməz. Əqli geriliyi olan şagirdləri əmək təliminin həyata keçirilməsində əsas çətin-

lik onun mənimsənilməsidir. Xüsusi məktəb üçün nəzərdə tutulan dərsliklərin əsasən onların 

imkanlarına uyğunlaşdırılmasına baxmayaraq, şagirdlər dərsliklərdən iş üzrə istifadə etdikdə 

dərketmədə böyük çatışmazlıqlar aşkar olunur. Məktəblərimizin məzunlarının daxil olduğu 

peşə liseyləri üçün əmək dərslikləri onlar üçün daha az əlçatan olur. Dərsliklərin mətnlərinin 

başa düşülməsinin çətinliyi, oxu texnikasındakı çatışmazlıqlar, tanış söz və ifadələrin az ol-

ması ilə əlaqədardır. Əmək fənləri üzrə dərsliklərin mətni üçün texniki terminlərdən, mürək-

kəb cümlələrdən, latın hərfləri ilə qeydlərdən istifadə səciyyəvidir. Terminologiyanın daha 

yaxşı mənimsənilməsi üçün sözlər mövzuya görə seçilməlidir. Bu, müəyyən dərəcədə bilik-

lərin sistemləşdirilməsinə kömək edir.  

Davamlı tərbiyəvi təsir ilə eyni hərəkətlərin müəyyən ardıcıllıqla təkrarlanması nəticəsin-

də uşaqda lazımi bacarıq və vərdişlər formalaşır, sonra möhkəmlənir. Şagirdlərin ictimai fay-

dalı əməkdə bilavasitə iştirakı əmək tərbiyəsinin ən səmərəli formasıdır. Əməkdə şəxsi iştira-

kın vacibliyini və ictimai əhəmiyyətini dərk etmək şagirdlərin mənəvi keyfiyyətlərinin forma-

laşmasının əsasını təşkil edir. Müəllim nəzərə almalıdır ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-

lar kütləvi məktəbdə yaşıdlarına nisbətən tapşırığın daha ətraflı izahına, öyrənilməli olan ba-

carıq və vərdişlərin maksimal şəkildə parçalanmasına, daha sadə hərəkətlərə, bu hərəkətlərin 

əyani nümayişinə, daha uzun və sistemli məşqlərə ehtiyac duyurlar. 

Məqalənin aktuallığı. Sağlamlıq imkanları məhdud tələbələrin əmək fəaliyyəti zəif inki-

şaf etmişdir. Xüsusi məktəblərdə əmək hazırlığı şagirdlərin gələcək həyatında və uyğunlaşma-

sında mühüm amillərdən biridir. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi vacib bir prob-
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lemə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Xüsusi təhsil məktəbləri şagirdləri müasir istehsalat şəraitində 

həyata və işə cəlb etməyə çalışır. Məqalənin də elmi yeniliyi bu prosesdə xüsusi məktəblərlə 

və ailələrin birgə fəaliyyətinin  mühüm istiqamətlərinin şərhi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas, orta ümumtəhsil, eləcə 

də xüsusi təhsil müəssisələrinin müəllim və tərbiyəçiləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə 

bilərlər. 
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USİ zamanı dizartriyanın əsas xüsusiyyəti ümumi və nitq motorikasında pozulmaların 

ümumiliyi, dizartriyanın müxtəlif formalarının USİ-nin müəyyən formaları ilə əlaqəsidir. Da-

ha tez-tez təzahür edən forma spastik diplegiyadır. Bu zaman mərkəzi hərəki neyronun inki-

şafsızlığı və ya ikitərəfli, bəzən isə assimmetrik zədələnməsi mövcud olur. Bu forma zamanı  

həm yuxarı, həm də aşağı ətraflar, daha çox isə ayaqlar  zədələnir. İşin hazırlıq mərhələsində 

ümumi əzələ rahatlanması və nitq əzələlərində tonusun aşağı salınması əsas vəzifədir.  

Spastik diplegiya zamanı psevdobulbar dizartriya təxminən 80%, hemiparetik forma za-

manı isə 30-35% müşahidə olunur.  

Spastik dizartriyanın yüngül formasında ekspressiv nitq aydındı, sadəcə ayrı-ayrı səslərin 

qeyri dəqiq tələffüzü, artikulyator aparatda bir vəziyyətdən digərinə keçiddə kobud olmayan 

çətinliklər və artikulyator aparatın müxtəlif şöbələrində spastiklik elementləri təzahür edir.   

Spastik dizartriyanın orta dərəcəsi olan uşaqlarda ekspressiv nitqdə 1/3 hissə səslərin tələf-

füzü təhrif olunur. Hətta təcrid olunmuş şəkildə də bu səslər düzgün tələffüz olunmur. Arti-

kulyasiya aparatının bütün şöbələrində və mimik əzələlərdə spastiklik müşahidə olunur.  

Spastik dizartriyanın ağır dərəcəsi olan uşaqlarda ekspressiv nitq aydın deyil, frazalı xa-

rakter daşımır və ayrı-ayrı sözlərdən ibarətdir. Səslərin çox qismi təhrif olunaraq tələffüz edi-

lir. Nitq aktı prosesində mimik əzələlərdə sinkineziyalar müşahidə edilir, oynaqların əzələlə-

rində isə spastiklik artır. Artikulyasiya aparatının bütün şöbələrində yüksək spastiklik qeydə 

alınır. 

Spastik uşağın nitqi qıfil spazmlar və əzələlərin həddən artıq gərginliyi səbəbindən ekspla-

ziv olaraq uzun pauzalarla qırılır. Ağır hallarda belə uşaq artikulyator aparatı idarə edə bilmir, 

onda anartriya qeydə alınır. 

Spastik diplegiyanın bəzi formalarında baş beynin qabığının aşağı əmgək assosiativ sahə-

lərinin inkişaf ləngiməsi üzə çıxır. Belə hallarda rabitəli nitqin məna səviyyəsində təşkili po-

zulur, yəni sözləri unudur, tələb olunan sözü çətinliklə seçir. Bununla yanaşı onlar məntiqi-

qrammatik münasibətləri tam anlamırlar. Rabitəli nitq çox sadə olur, uşaqlar məntiqi-qram-

matik münasibətləri əks etdirən daha mürəkkəb formalirovkalardan demək olar ki, istifadə et-

mirlər, əsasən öz nitqlərində əzbərlənmiş frazeoloji birləşmələrdən istifadə edirlər. 

Serebral iflicli şagirdlərin nitqi anlama səviyyəsinin müayinəsinə həsr edilmiş xüsusi təd-

qiqat 3 variantda  xüsusiyyət aşkar etdi. Bütün variantlarda nitqi anlamada pozulmalar çox ba-

riz olmasa da, uşaqların məktəb proqramını mənimsəməklərinə çətinlik yaradırdı.  
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Birinci variantda çətinliklər səslənməsinə görə oxşar olan sözlərin fərqləndirilməsində 

qeydə alınırdı. Bu vəziyyət şagirdlərin ümumi zəif psixi aktivliyi, ayrı-ayrı sözləri dar mənada 

anlamada, mürəkkəb kontekstli nitqi, hekayələrdə gizli mənaları başa düşməməklə müşayiət 

olunurdu.  

İkinci variantda şagirdlər daxil olan informasiyanın tam həcmdə qavramağa çətinlik çəkir-

dilər. Belə uşaqlar hekayələri, məsələlərin şərtlərini və ya hər hansı proqram materialını oxu-

yub anlamaqda çətinliklərlə üzləşirdilər.  

Üçüncü variantda yönləndirilmiş nitqi anlamada çətinliklər daha az spesifikliyə malikdir 

və əsasən zəif söz ehtiyatı, ayrı-ayrı sözlərin mənasını anlamaqda məhdudiyyət, ətraf mühit 

haqqında bilik və təsəvvürlərin zəif həcmi və kasad təcrübə ilə əlaqədardır. Uşaqlar fellərin 

mənasını pis başa düşürlər. Bu pozulmalar spastik diplegiya, yəni beynin hər iki yarımkürəsi-

nin zədələnməsi olduqda üstünlük təşkil edir.   

Serebral iflicin formaları arasında uşaqlarda ən mürəkkəb xarakterli hiperkinetik formalar-

dı. Bu forma hərəki sferanın daha çox zonanı əhatə etdiyi halda, intellektin daha yaxşı vəziy-

yətdə qorunması ilə fərqlənir. 

USİ-nin hiperkinetik forması beynin qabıqaltı şöbələrinin zədələnməsi ilə əlaqədardır. 

Ümumi və artikulyasiya motorikasının pozulmaları dəyişkən əzələ tonusu ilə (distoniya), qey-

ri-iradi məcburi hərəkətlərin olması ilə, hərəki və nitq aktında emosional ifadəliliyin olmama-

sı ilə müəyyən edilir. Nitqin prosodik tərəfinin çatışmazlığı ciddi şəkildə nəzərə çarpır. Həm 

hərəki, həm də nitq motorikasında statik poza və vəziyyətlərin yetərincə saxlana bilməməsi 

qeydə alınır. Hərəki pozulmalar və nitq hərəki pozulmalar tonik spazmlar səbəbindən daha da 

ağırlaşır. Bu cür tonik spazmlar özünəməxsus şəkildə səsyaranma və tənəffüs pozulmalarını 

şərtləndirərək, həm artikulyasiya, həm tənəffüs və udlaq əzələlərinə yayılır. USİ-nin hiperki-

netik forması zamanı ekstrapiramid və ya qabıqaltı  dizartriya qeydə alınır. İflicin hiperkinetik 

forması üçün eşitmənin zəifləməsi (5-20%), xüsusilə də  yüksək tonlu səsləri zəif eşitmə xa-

rakterikdir. 

Nitqi anlamada çətinliklər bəzi fonemlərin dəqiq qavranılmalı olduğundan irəli gəlir. Bu-

nunla əlaqədar uşaqlarda çox zaman ikincili pozulma kimi atribut konstruksiyaları, cəm şəkil-

çiləri anlamama və s. müşahidə olunur. Onlar təqdim olunmuş şəkillərdə tək heyvanı və ya bir 

neçə heyvanın olmasını göstərə bilmirlər. Belə hallarda fonoloji diferensasiyanın çatışmazlığı 

qeydə alınır. Səslənməsinə görə oxşar olan fonemlərin differensasiyasında çətinliklər müşahi-

də olunur, bu da əsasən diferensasiya  tapşırıqlarında təzahür edir.  

Bundan başqa, USİ-nin hiperkinetik forması zamanı rabitəli nitqin pozulması nitqin axarlı-

ğının olmaması, ləngliyi, fasiləliyi, frazadan frazaya keçiddə çətinlik kimi ümumi hərəki-to-

nik pozulmalarla  müəyyən olunur. 

Dizartriyanın hiperkinetik forması zamanı aparıcı pozulma nəfəs vermə zamanı hava axını 

ilə səsin qoşulması, yumşaq damağın hərəkiliyi və dil və dodaqların lazımi hərəkətləri arasın-

da asinxronluğun olmasıdır. 

Bu zaman nitqin korreksiyası hiperkinezlərin azaldılması, iradi hərəkətlərin bərpa olunma-

sı üzrə ümumi tədbirlərlə sıx bağlıdır. Çünki artikulyator aparatın hiperkinezləri ümumi xəs-

təliyin təzahürüdür. 

Dizartriyanın hiperkinetik forması hiperkinezli xəstələrin 25-30%-də müşahidə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, spastiklik və artikulyator aparatın əzələ iflici olmadan hiperkinetik 

formalı uşaqlara nadir halda rast gəlinir. Artikulyasiya aparatının orqanları tərəfindən məqsəd-

yönlü hərəkətlər yerinə yetirilərkən hiperkinezlər nəinki artikulyasiya aparatında, həm də bə-

dənin digər hissələrində də artır. 
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Belə uşaqların nitqi səs və tənəffüz spazmaları ilə təkanvari olur. Dil və dodaqların dife-

rensasiya olunmuş hərəkətləri olmur. Artikulyasiya aparatında hiperkinezlərin lokallaşması 

ekspressiv nitqin xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Tənəffüs əzələlərinin  və səs tellərinin hiper-

kinezləri səsi qırıq, getdikcə kallaşan edir, uşaq ayrı-ayrı sözləri, hecaları, bəzən səsləri tələf-

füz etmək üçün əvvəlcə nəfəs almaq məcburiyyətindədir.  

Belə uşağın səsi hər hansı bir qısa ifadənin tələffüzü zamanı bir neçə dəfə bata bilər ki, bu 

da səs tellərinin hiperkinezləri ilə şərtlənir. Yumşaq damaq sahəsində hiperkinezlər olduqda 

səs-tənəffüs axını mütəmadi olaraq burun boşluğuna düşür və bu halda tələffüz kəskin nozal-

lıqla müşayiət olunur. Dilin müxtəlif hissələrində hiperkinezlər olduqda ona müvafiq səs 

qruplarının (dil önü, dil arxası, dil ortası) tələffüzü pozulur. Dodaq əzələlərində olan hiperki-

nezlər bütün dodaq səslərinin pozulmasına səbəb olur. 

Hiperkinetik dizartriyadan əziyyət çəkən uşaqlarla təcrid olunmuş halda səsin düzgün tə-

ləffüzünə nail olmaq asan olduğu halda, nitq axınında səslərin keçidi kəskin pozulur və tə-

ləffüz kobud qüsurlu olur. Bu  cür xəstələr  nitq aktı prosesində çox tez yorulurlar. 

Hiperkinetik  dizartriyanın yüngül forması olan xəstələrdə hiperkinez elementləri yumşaq 

damaqda və dilin ucunda müşahidə olunur. Artikulyasiya aparatında keçid çətinləşir. Nitq ay-

dındır, amma nitq axınında bəzi səslər təhrif olunur, baxmayaraq ki, həmin səslər təcrid olun-

muş halda  düzgün tələffüz olunur. 

Hiperkinetik dizartriyanın orta dərəcəsində hiperkinezlərin sayı artır və onlar artikulyasiya 

aparatının və mimik əzələlərin bütün şöbələrinə yayılır. Bu xəstələrdə səslərin təqribən 1/3 

hissəsinin təhrif olunması onların nitqini anlaşılmaz edir.   

Hiperkinetik dizartriyanın ağır dərəcəsi  olan xəstələrdə hiperkinezlərin intensivliyi kəskin 

artır nitq aydın olmur, demək olar ki, bütün səslər təhrif olunur. Nitq cəhdi zamanı mimik əzə-

lələrin, eləcə də gövdə və ətrafların hiperkinezləri yaranır.  

USİ-nin ən ağır forması olan ikili hemiplegiya əsasən böyük yarımkürələr olmaqla beynin 

daha çox yayılmış zədələnməsi zamanı yaranır. Bu zaman qollar daha çox olmaqla bütün ət-

raflar zədələnir. Uşaqlar statik və lokomotor funksiyaları mənimsəmirlər. Nitq pozulmaları 

ağır səviyyəli psevdobulbar dizartriya, bəzən anartriya, bir sıra hallarda isə bulbar pozulmalar 

ilə birgə təzahür edir. Adətən ümumi və nitq motorikasında labirint və boyun tonik reflekləri-

nin kəskin ifadə olunan və davamlı təsiri ilə əzələ tonusunun artması müşahidə olunur. 

USİ-nin hemiparetik formaları zamanı mərkəzi hərəki neyronun birtərəfli zədələnməsi ol-

duqda oxşar, amma daha az nəzərə çarpan nitq pozulmaları müşahidə olunur. Uşaqda birtərəf-

li hərəki pozulmalar qeydə alınır. Bu pozulmalar aşağı ətraflarda və yuxarı ətrafların proksi-

mal şöbələrində daha az nəzərə çarpır, yəni əl fırçasının daha ağır zədələnməsi nəzərə çarpır.  

Serebral iflicin atonik-ataktik forması zamanı beyinciyin və onun beynin digər strukturları, 

xüsusən də böyük yarımkürələr qabığının alın nahiyəsi ilə əlaqələrinin zədələnməsi mövcud 

olur. Ümumi və artikulyasiya motorikasının pozulmaları zəif əzələ tonusu, hərəkətlərin dəqiq-

liyi və mütənasibliyinin olmaması, hərəkətlərin sinxronluq və ritminin pozulması müəyyən 

olunur. Bu forma zamanı 70-75% hallarda  beyincik dizartriyası müşahidə olunur.  

Beyincik dizartriyası zamanı nitqin intonasiya tərəfinin kobud pozulması və nitqin mono-

tonluğu aparıcı qüsur olur. 

Qeyri iradi hərəkətlərin çoxluğu ilə xarakterizə olunan atetoz uşağın nitqi rəngarəngdi. 

Yüngül hallarda, nitqi olmayan və ciddi kinetik pozulmaları olan uşaqlardan fərqli olaraq, ar-

tikulyasiya sahəsində kiçik pozuntular müşahidə olunur. Adətən, atetoz uşağın nitqi ahəngdar 

deyil, qırıqdır, koordinasiyası və ritmi yoxdur. Atetozlu uşaqların nitq pozulmaları onların baş 

hərəkətlərinə nəzarət edə bilməmələri və yaranmış tüpürcəyi uda bilməmələri ilə daha da də-
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rinləşir. Spastika və atetoz simptomlarının birləşməsi ilə artikulyasiya daha da kobud pozulur, 

nəinki ancaq spastiklik olduqda. 

Spastik və atetoz uşaqların nitqlərindəki fərqliliyə həsr olunmuş bir sıra tədqiqatlar aparıl-

mışdı. W.A. Wolfe serebral iflicli 50 uşaqla işləyərək onların nitqini tədqiq etmişdi. Tədqiqa-

tın nəticələrinə əsasən müəllif aşkar etmişdi ki, atetozlu uşaqların 40%-də nitq qeyri dəqiq ol-

duğu halda, 72% spastik xəstələrdə bəzi dəqiqlik müşahidə olunurdu. W.A. Wolfe hesab edir-

di ki, atetoz xəstələrin hamısında tənəffüs və artikulyasiya orqanlarının funksiyalarının pozul-

muş olmasının nəticəsi olaraq təzahür edən tələffüz pozulmaları təəccüblü deyildir. 

Bəzi hallarda eyni bir uşaqda serebral iflicin müxtəlif formaları birləşir. Belə hallarda di-

zartriyanın qarışıq formaları qeydə alınır. 

Dizartriyanın qarışıq forması üçün həm ekspressiv nitqdə, həm də artikulyasiya aparatında 

kompleks pozulmalar xarakterikdir. Bu pozulmalar spastik və hiperkinetik zədələnmələrin sə-

viyyələrinə uyğun olur. 

Serebral iflicli uşaqlarda dizartriya kimi nitq qüsurundan əlavə alaliya da təzahür edə bilər. 

Alaliya - ana bətnində və ya uşağın inkişafının erkən dövründə baş beyin qabığının nitq 

zonalarının üzvi zədələnməsi nəticəsində nitqin olmaması və inkişafsızlığıdır.  

Alaliya diaqnostika və korreksiya üçün çox mürəkkəbdir. Belə ki, simvolik dil sisteminin 

inkişafsızlığı uşağın zehni fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətləri ilə birləşir. Alaliya zamanı qa-

bıq nitq zonalarının lokal zədələnməsinin çox zaman elektroensefaloqrafik müayinə zamanı 

spesifik nevroloji simptomatika ilə müşayiəti  təsdiq olunur. 

Motor alaliya zamanı serebral iflicli uşaqların nitqi xüsusi təlim olmasa inkişaf etmir, qı-

ğıldama və səsimitasiyası səviyyəsində qalır.  

Çox zaman alaliya spastik diplegiyalı uşaqlarda yuxarı ətrafların patoloji prosesə qoşulma-

sı ilə beynin hər iki yarımkürəsinin zədələnməsinin nəticəsi olaraq müşahidə olunur. Alaliya-

nın ümumi tezliyi serebral iflicli uşaqlarda təxminən 3-5% təşkil edir. Patogenez iki amil ilə 

əlaqədardır: 

— uşaq serebral iflicinin yaranmasına səbəb olan ekzogen xarakterli (bətndaxili dövrdə və 

natal prosesdə hipoksik və travmatik faktorlar; perinatal ensefalitlər və s.) müxtəlif neqativ 

amillərin təsiri altında  nitqin qabıq mexanizmlərinin zədələnməsi ilə; 

— hərəki-kinestetik deprivasiya və ya nitq motorikasının zədələnməsi ilə əlaqədar nitq sis-

teminin periferik şöbələrindən patoloji afferentasiya, eləcə də, eşitmənin pozulması ilə daha 

da ağırlaşan (xəstəliyin hiperkinetik forması) serebral iflicli uşaqlarda eşitmə-kinestetik inteq-

rasiyanın formalaşmasının pozulması ilə əlaqədar olan nitqin qabıq mexanizmlərinin ikincili 

inkişafsızlığı.   

Məqalənin aktuallığı. USİ zamanı beyin zədələnmələrinin lokallaşmasının fərqliliyi, elə-

cə də beynin inkişafının pozulması və inteqrativ fəaliyyətinin çatışmazlığı baxımından, disq-

rafiya və disleksiyanın bütün məlum formaları qeydə alına bilər. Bu pozulmaların mexaniz-

mində vacib rolu müxtəlif sensor sistemlərin yetərincə funksionllaşmamasıdır.  

Serebral iflicli uşaqlarda yazılı nitqin pozulması onların vizual təəssüratlarının və təsəv-

vürlərinin inkişafsızlığından, optik-məkani qnozisin (hərfləri tanımır, uzun müddət ərzində 

qrafema kimi yadda saxlamır və qavramırlar) formalaşmamasından asılı ola bilər. Bu onların 

müəyyən səslərlə uyğunlaşdırılmasını çətinləşdirir, səs-hərf təhlili çox çətinliklə formalaşır. 

Yazı zamanı yazılışı oxşar olan hərflər qarışır, sözlərin mənası təhrif olunur. Əgər bu pozul-

malar görmə təsəvvürlərinin çatışmazlıqları  ilə şərtlənirsə, onda köçürmə qorunmuş olaraq 

qalır. Əksinə, pozulmaların əsasında optik-məkani təsəvvürlərin formalaşmaması durursa, kö-

çürmə zamanı da müəyyən çətinliklər yaranır.  
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Serebral iflicli uşaqlarda yazı pozulmalarının əsas xüsusiyyəti təlimin ilk mərhələlərində 

yazının güzgü effektli olmasıdır. Bu hal daha çox sağ tərəfli hemiparezli uşaqlar sol əli ilə 

yazdıqda müşahidə olunur. Uşaqlar sağdan sola tərəf yazır və şəkil çəkirlər, assimmetrik hərf-

ləri güzgü effekti ilə təsvir edirlər, yazılışına görə oxşar qrafemləri çaşdırırlar. 

Bir sıra hallarda yazı zamanı pozulmalar heca və hərflərin buraxılmasında, yaranma yerinə 

və artikulyasiyasına görə oxşar olan samit səslərin yerdəyişməsi digərləri ilə əvəz olunmasın-

da təzahür edir.  

Serebral iflicli uşaqlarda yazı pozulmalarının spesifik çətinlikləri çox zaman sözlərin vizu-

al obrazı ilə onların səs və artikulyasiyası, görmə-motor koordinasiyasının formalaşmaması 

arasında qarşılıqlı əlaqənin yetərincə olmamasından irəli gəlir. Uşaq yazı yazan əlin hərəkətini 

ardıcıl olaraq izləyə bilmir. Bu sözlərin sözlərin və ya hecaların, daha çox samit birləşmələri-

nin bitişik yazılmasını çətinləşdirir. Nəticədə heca və sözlərin itirilməsi, yerdəyişməsi, bir sıra 

hallarda eyni hərf və ya hecaların, bəzən isə sözlərin də dəfələrlə təkrarlanması baş verir. 

Serebral iflicli uşaqlarda disqrafiyanın qarşısının alınmasına həm nitqin hər tərəfli inkişa-

fına, həm də görmə-eşitmə qavrayışının, vizual-motor koordinasiyanın inkişafına yönəldilmiş  

erkən korreksiya işi kömək edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Yazı zamanı olan çətinliklər çox hallarda şifahi nitqin vəziyyəti-

nə uyğun olmur. Elə uşaqlara rast gəlinir ki, onlarda nitqin səs tələffüzündə olan kobud pozul-

malar yazıda əksini tapmır. Əksinə də ola bilər ki, səs tələffüzündə olan yüngül pozulmalar 

yazıda çətinliklər yarada bilər. Müəllimlər üçün çətinlik yaradan səslənməsinə görə oxşar olan 

səsləri diferensasiya edə bilməyərək yazıda səhv edən uşaqlardır. Məsələn kar və cingiltili sa-

mitlərin, fitli və fışıltılı samitlərin və s. əvəz olunması. Belə səhvlər fonematik eşitmənin po-

zulması, ümumi eşitmənin zəifləməsi və eşitmə qavramasının pozulması, eləcə də diqqətin, iş-

ləmək bacarığının, sözlərin eşitmə və görmə obrazları ilə müqayisəsi üçün zehni əməliyyat-

ların pozulması ilə əlaqədar ola bilər.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Nitqin leksik-qrammatik tərəfinin formalaş-

masının özünəməxsusluğu çox zaman yazıda əksini tapır. Çox zaman belə hal sözün morfoloji 

strukturunun pozulması ilə əlaqədar olan səhvlərdə təzahür edir. Belə uşaqlar şəkilçilərdən 

düzgün istifadə edə bilmir. Yazı işlərində şagirdlər çox zaman mənasını yetərincə anlamadıq-

ları sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə edirlər. Şagirdlər sözlərin mənasını anlamadıq-

larından yazı zamanı onları itirir, yerlərini dəyişir, təkrarən yazırlar. Çox hallarda belə uşaqla-

rın yazısı kasad, şablon olur. Müəllim tədris dövründə yazı prosesində davamlı səhvləri müşa-

hidə etdikdə mütləq şagirdi loqopedin müayinəsinə yönəltməlidi. Loqoped pozulmaların səbə-

bini müəyyən edərək pedaqoqa konkret pedaqoji tövsiyələr verə bilər. 
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С.А. Абасова 

 

Речевые нарушения при детском церебральном параличе 

 

Резюме 

 
Речь таких детей стимулируется голосовыми и дыхательными спазмами. Дифферен-

цированные движения языка и губ отсутствуют. Локализация гиперкинезов в артикул-

яционном аппарате определяет особенности выразительной речи. Гиперкинезы дыха-

тельных мышц и голосовых связок делают голос прерывистым, все более головокружи-

тельным и ребенку сначала приходится дышать, чтобы произнести отдельные слова, 

слоги, а иногда и звуки. 

 

S.A. Abasova 

 

Speech disorders in infantile cerebral palsy 

 

Summary 

 
The speech of such children is stimulated by vocal and respiratory spasms. Differentiated 

movements of the tongue and lips are absent. Localization of hyper kinesis in the articulator 

apparatus determines the features of expressive speech. Hyper kinesis of the respiratory 

muscles and vocal cords makes the voice choppy, more and more dizzying, and the child first 

has to breathe in order to pronounce individual words, syllables, and sometimes sounds. 
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Açar sözlər: eşitmə pozulması, nitq, yazılı nitq, yazılı nitqin inkişafı, yazılı nitqin forma-

laşdırılması 
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Eşitmə pozulması olan uşaqların öyrənilməsində yazılı nitq xüsusi rol oynayır. Bu uşaqlar 

üçün yazılı mətnin qavranılması şifahi nitqin eşitmə qavrayışından daha əlverişlidir. Bununla 

yanaşı, yazılı nitqin mənimsənilməsi nitqin bu formasının mənasını anlamaq və öz yazılı ifa-

dələrini yaratmaq baxımından böyük çətinliklər yaradır. 

Təcrübə göstərir ki, zəif eşidən şagirdlərin müstəqil hazırlıqsız yazılı ifadələrində norma-

dan əhəmiyyətli sapmalar mövcuddur: aqrammatizm, nitqin leksik yoxsulluğu, fikirlərin şər-

hində məntiqin olmaması, məzmunun strukturlaşdırılmasında və nitqin dil tərtibatında özünə-

məxsus pozuntular. Eşitmə qabiliyyəti zəif olan şagirdlərin yazılı nitqinin inkişafının bütün bu 

xüsusiyyətləri təlimin metod və üsullarının yeniləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, bu şagirdlə-

rin həyata hazırlığının yaxşılaşdırılması zərurətini göstərir. 

Yazılı nitq əhəmiyyətli bir ünsiyyət vasitəsidir. L.S. Vıqotski yazılı nitqin şifahi nitqlə mü-

qayisədə daha mücərrəd olduğunu göstərirdi. O, intonasiya, mimika, jest və s. kimi əlavə vasi-

tələrdən məhrumdur, buna görə yazılı nitqin strukturu şifahi nitqlə müqayisədə daha çətindir. 

Yazılı nitqdə leksikanın seçilməsinə, cümlələrin strukturuna, təfəkkürün məntiqinə, mövzu-

nun tam açılmasına, dilin tamlığına daha yüksək tələblər qoyulur.  

Zəif eşidən uşaqlara kompozisiya kimi fəaliyyət növünü öyrənmək çox çətindir, buna görə 

də onlar tədricən danışmanın inkişafı ilə bağlı müxtəlif mövzuların öyrənilməsi prosesində 

hekayədən işə keçirlər. Məsələn, "Mən yay tətilini necə keçirmişəm" mövzusunda inşanın be-

şinci sinfində böyük hazırlıq işi başlayır: uşaqların yay istirahəti haqqında mətnlərin oxun-

ması; bu mövzuda bir sıra rəsmlər üzrə təkliflərin tərtib edilməsi; mövzu üzrə dialoqların tər-

tib edilməsi; süjetli şəkillər üzrə; qapalı şəkil üzərində hekayələrin tərtib edilməsi və s. Sonra 

uşaqlara yaz aylarında etdikləri şeyləri çəkmək və bu şəkillərdə onların tətilləri haqqında bir 

yazı yazmaq təklif olunur. 

Belə uzunmüddətli hazırlıq işləri leksik materialın toplanmasına, materialın sistemləşdiril-

məsi, müqayisə edilməsi, ümumiləşdirilməsi, məktubun savadlılığının təmin edilməsi bacarı-

ğının inkişafına imkan yaradır ki, bunun üçün də mövzunun nitq materialında müxtəlif təlim-

lər keçirilir. 

İnşa yazılarına aid olan yazılı işlərin dörd əsas növü vardır. 

1. Bir sıra şəkillərə əsaslanan hekayələr; 
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2. Süjetli şəkil üzərində hekayə; 

3. Qapalı şəkil üzərində yazı; 

4. Şəxsi təəssüratlara, həyat təcrübəsinə əsaslanan kompozisiyalar. 

Bir sıra şəkillərə əsaslanan hekayələr. Müəllim, lövhədə qarışıqlıq içində bir sıra şəkil-

lər yazır, uşaqlar onları ardıcıl şəkildə yerləşdirirlər, sonra yazı taxtasında yazılan bir hekayə 

açılır və tələbələr şəkillərə baxaraq mətni oxuyurlar. Yaxınlıqda, başqa lövhədə şəkillərə tək-

liflər yazılmışdır. Hər şəkil üçün şagirdlər lövhədə yazılmış imzaları seçirlər. Bir plan və rəsm 

istifadə edərək, uşaqlar ilk şifahi və sonra yazılı hekayə edir. 

Sinifdən sinfə qədər bir sıra şəkillər üzərində işləmək üsulları daha mürəkkəbdir, uşaq ya-

zılarının tamlığı, ardıcıllığı, rəngarəngliyi üçün tələblər artır. 

Rəsm əsərləri üzrə tədris həm uşaqları bəstələməyə hazırlayaraq, həm də müstəqil işlərin 

düşünülmüş təhlili yolu ilə aparılmalıdır. Bu zaman şifahi izahatla kifayətlənmək olmaz, eşit-

mə qabiliyyəti zəif olan şəxslər vizual dayağa malik olmalı, yazılı nitqin nümunəsini görməli-

dirlər. İkinci sinif şagirdlərinin bu növ yazı ilə tanış olma dövrü xüsusilə məsuliyyətlidir. 

Tədricən tələbələri şəkil məzmununun ötürülməsində yalnız qəbul edilmişləri qeydə almaq 

mümkün olmadığına inandırmalı, təsvir olunanlardan irəli gələnləri mütləq tamamlamaq və 

izah etmək, şəkil qəhrəmanlarına münasibət bildirməyi öyrətmək lazımdır. Tezliklə öyrənən-

lər hər bir şəkil üçün təkliflərin sayını artırırlar, onların hekayələri getdikcə daha ətraflı olur. 

Süjetli şəkil üzərində hekayə. Şagirdlər hadisələrin başlanğıcını və sonunu özləri müəy-

yən etməlidirlər, hadisələr və fəaliyyət göstərən şəxslər arasında əlaqələr qurmalı, hadisələri 

müəyyən bir ardıcıllıqla təsvir etməlidirlər.  

Bir şəkil üzrə povest xarakterli inşanın öyrədilməsi metodikası bir sıra rəsmlər üzrə heka-

yənin tərtib edilməsi metodikasına bənzəyir: rəsm və onun haqqında söhbətlərə baxdıqdan 

sonra şagirdlər şəklin məzmununu sanki genişləndirir və onun əvvəlki və sonrakı hadisələri 

tamamlayır. 

Bu iş uşaqların nitq inkişafının yaşından və səviyyəsindən asılı olaraq daha məzmunlu şə-

killərdən, daha çox fəaliyyət göstərən şəxslərin, daha mürəkkəb səbəb-istintaq əlaqələrindən 

istifadə etməklə tədricən mürəkkəbləşməlidir. Müəllimin köməyi, onun sualları və tapşırıqları 

"uşaqlardan bir cümlə ilə deyil, məna ilə əlaqəli bir neçə cavab almaq üçün daha ümumi bir 

xarakter əldə etməlidir. 

 Qapalı şəkil üzərində yazı. Bir sıra şəkillər və bir süjetli şəkil ilə işləmək, eşitmə zəiflə-

rinin qavranılmasının xüsusiyyətlərini, onların nitq hazırlığının səviyyəsini nəzərə alaraq, 

müəllimin şagirdlərdə lüğət zənginliyində, ardıcıllıqla və təqdimatın tamlığında uğurlar əldə 

etməyə imkan verir. Buna oxşar vəzifələr təhsilalanların fəal intellektual fəaliyyətinə, fantazi-

yanın, yaddaşın və məntiqi təfəkkürün inkişafına əlverişli olan qapalı şəkillə işləyərkən də 

həll olunur, qrammatik məqsədlərin həyata keçirilməsinə, o cümlədən sual cümlələrinin düz-

gün qurulmasına kömək edir. 

1.Şagirdlər müəllimdən qapalı şəkilin məzmununu suallar vasitəsilə öyrənməli, müəllimin 

cavablarını yazmalı, əldə olunan məlumatlar əsasında rəsmlər çəkməli və rəsmləri orijinalla 

müqayisə edərək şəkli təsvir etməlidirlər. Belə işdə zəif eşidən məktəblilərə hər bir sözün rolu 

aydın olur: onlar yalnız müəllimin dediklərindən yazırlar. Suallar aydın şəkildə əsaslandırıl-

mış xarakter daşıyır, çünki uşaqlar həqiqətən nə təsvir edildiyini bilmək istəyirlər. Bu iş növü-

nün effektivliyinin vacib şərtlərindən biri də şagird suallarının məntiqi və müəllimin cavabla-

rıdır. Bu şəkil məzmunu xüsusi üçün ümumi aşkar edilməlidir. Beləliklə, bu iş prosesində 

uşaqlar sual vermək üçün ciddi məntiqi ardıcıllıqla, sonra isə öz hekayələrini qurmaq üçün ey-

ni ardıcıllıqla öyrənirlər. 
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2.Şagirdlər hər bir şəkil üçün ayrı-ayrılıqda suallar verərkən oxşar işlər bir sıra qapalı şə-

killər vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Serialın bütün şəkilləri bağlana bilər, söhbət müəllim 

yalnız bir (orta) şəkil ilə aparılır və eskizlər uşaqlar birinci və üçüncü (başlanğıc və son) isteh-

sal edir. Şəkil əvəzinə, müəllim bir parça təmiz kağız göstərə bilər və əvvəlcədən təyin edil-

miş hekayə və ehtimal olunan şəkilin məzmunu ilə söhbət edə bilər. Şagirdlər “şəkil” üçün 

rəsm edirlər. 

3.Şagirdlər heç bir eskizlər vermirlər və qapalı bir şəkil ilə söhbət etdikdən sonra dərhal 

bir yazı yazırlar. 

İşdə mühüm bölmə yazılı işin planlaşdırılmasıdır. Plan hər hansı bir mətnin fikirlərini bir-

likdə və ardıcıl şəkildə ifadə etməyə, kompozisiya yazmağa imkan verir. 

Şəxsi təcrübə və müşahidələr əsasında yazılar. Eşitmə qabiliyyəti zəif olan şagirdlərin 

nitq və fikir xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, beşinci sinifdə şəxsi təəssüratlar əsasında inşa üzə-

rində işə başlamaq tövsiyə olunur. Bundan əvvəl şagirdlər həyat təcrübəsi ilə yaxın olduqları 

mövzularda şəkillərdən hekayələr yazırlar, günün əsas hadisələrini təsvir edirlər. Bu əsərlər 

üçün hazırlıq işidir. Daha sonra bu hekayələr mürəkkəbləşir, onların mövzusu genişlənir, şa-

girdlər hadisələri müqayisə etməyə və ümumiləşdirməyə başlayır, onların hekayələri əsərlərə 

çevrilir. İnşa yazılarının tədrisi nümunə üzərində işləməklə başlayır və bu nümunə kimi şa-

girdlərin orden və ya inşa yazıları üçün mətnlərdən istifadə etmək olar. 

Şagirdlərin həyatında baş verən hadisələr barədə söhbətlərin aparılması məktəbdə inşa ya-

zı üzərində uğurlu işləməyin ən vacib şərtidir. Lazım olan hər şeyi edilməlidir ki, uşaqlar hə-

mişə ekskursiyalardan, bayramlardan, istirahət günlərindən və s. onların təəssüratlarını göstər-

mək imkanına malik olsunlar. 

Belə söhbətlər zəif eşidən uşaqlara bütün təəssüratlarını şifahi şəkildə formalaşdırmağa 

kömək edir. Söhbət zamanı şagirdlər öyrənilən qrammatik və sintaktik strukturların istifadə 

vərdişlərini möhkəmləndirirlər. 

Hər növbəti inşanın hazırlanması şagirdlərin müstəqil yazılı işində olan nöqsanlar nəzərə 

alınmaqla həyata keçirilir. Şəxsi müşahidələr göstərir ki, mövzunun açılmasında bir çox çatış-

mazlıqlar, məntiqi ardıcıllığa riayət olunmaqla, məktəblilərin zəif təsəvvürləri, nədən yazmaq 

lazım olduğu, mövzunun məzmunu nədən ibarət olduğu, onun açılması üçün nə etmək lazım 

olduğu baş verir.  

Eşitmə qabiliyyəti zəif olan uşaqlarda yazılı nitqdən istifadə bacarıqlarını formalaşdıraraq, 

biz bununla onlara nitq təcrübəsi veririk; diqqət, iradə, müstəqillik yaradırıq. Yazılı nitqin for-

malaşması ilə bağlı ən sıx əlaqədə şifahi nitqin inkişafı durur. Əgər şagirdlərdə eşitmə qabi-

liyyəti zəif olan nitqin və şifahi ünsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə alınırsa, iş sistemli və 

məqsədyönlü şəkildə aparılırsa, bu zaman şagirdlərin nitq inkişafında da daha yüksək səviyyə 

əldə edilir. 

Məqalənin aktuallığı. Eşitmə pozulması olan uşaqlara yazılı nitqin öyrədilməsinin əhə-

miyyətini ortaya çıxarmaq məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə eşitmə pozulması olan şagirdlərin yazılı 

nitqini inkişaf etdirmək üçün həyata keçirilən müxtəlif növ işlərin araşdırılmasından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər, nəticələr eşit-

mə pozulması olan uşaqlarla işləyən mütəxəssislər tərəfindən nəzərə alına bilər. 
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Проблема развития письменной речи у школьников с нарушением слуха – одна из 

самых актуальных и сложных проблем. Это требует обогащения ограниченного ре-

чевого опыта школьников и систематических целенаправленных упражнений, обеспе-

чивающих формирование прочных навыков и привычек. Развивая способность исполь-

зовать письменную речь у детей с нарушением слуха, мы развиваем их речевой опыт, 

внимание, волю и независимость. 

 

S.A. Guliyeva 

 

Types of work on the development of  wrıtten  

speech ın students wıth hearıng ımpaırment 

 

Summary 

 
The problem of developing written speech in students with hearing impairment is one of 

the most pressing and at the same time one of the most difficult problems. It requires the 

enrichment of students’ limited speaking experience and systematic purposeful exercises that 

ensure the formation of solid skills and habits. By developing the ability to use written speech 

in hearing-impaired children, we give them speech experience, attention, will, and 

independence. 
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Uşaqlarda hiperaktivlik və diqqət defisitliyi sindromu geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq  

tibb işçilərinin, pedaqoqların və psixoloqların öyrənilməsi predmetinə çevrilib. Həm yerli, 

həm də xarici mütəxəssislərin işlərində belə uşaqlar adaptasiya və tədrisdə əhəmiyyətli çətin-

liklər yaşayan, impulsiv, diqqətsiz, itaətsiz uşaqlar kimi təsvir edilir. Sindromun klinik görü-

nüşü uşağın yaşından asılıdır və həm oğlan, həm də qızlarda müşahidə olunan bir sıra xüsu-

siyyətlərə malikdir. Hiperaktivlik və diqqət defisitliyi sindromunun yaranmasına təsir edən 

amillər haqqında aparılan tədqiqatlara əsasən fikirlər müxtəlifdir. Sindromun etiologiyasının 

müasir konsepsiyası, 40-75% hallarda genetikanın vasitəçilik etdiyini irəli sürür. Valideynlər-

də bu sindrom olduqda, uşaqlarda bu diaqnozun olması riski 50%dir. Goodman və Stevenson 

tədqiqatlarında hiperaktivlik üçün klinik olaraq diaqnoz qoyulmuş  monoziqot əkizlərin 51%-

də və diziqot əkizlərin 33%-də uyğunluq tapmışdılar. Genetik amilin təsirinin bilinməsinə  

baxmayaraq, yüzlərlə tədqiqat bu genlərin yerləşdiyi sahəni tam olaraq müəyyən edə bilmə-

mişdir. Diqqət defisitliyi və hiperaktivliyin psixi təbiətinin tərəfdarları onun formalaşması 

üçün uşaqların təqlidedici davranışını, ailədə xüsusi tərbiyə nümunələrini, valideynlər arasın-

da münasibətlərdə emosional çətinliklərin olmasını və s. vacib hesab edirlər. Ümumi qəbul 

edilmiş fikrə görə, bu sindrom  müxtəlif patologiyaların nəticəsidir və onun yaranmasına sə-

bəb olan amillər 3 qrupda təsnifatlandırılır: Bioloji amillər, yəni inkişafın erkən mərhələlərin-

də üzvi beyin zədələnməsi və genetik meyl; sosial-psixoloji amillər və  ətraf mühit amilləri. 

Diqqət defisitliyi və hiperaktivlik sindromuna təsir edən amillər içərisində xüsusilə beyin-

dəki struktur dəyişiklikləri qeyd edilir. Çünki uzun illər diqqət defisitliyi və hiperaktivliyin 

beyində inkişaf pozulması olan beyin zədələnməsindən qaynaqlandığı düşünülürdü. Daha 

sonra, ciddi beyin zədəsi olmayan insanların da hiperaktiv ola biləcəyi müşahidə edildi. Diq-

qət defisitliyi və hiperaktivlik sindromu hamiləlik və doğuş zamanı beynin orta dərəcədə zə-

dələnməsi səbəbindən inkişaf edir. Mənfi prenatal amillərə: hipoksiya, hamiləlik və doğuş za-

manı travma, ananın dərman qəbulu, toksinlər, hamiləlik zamanı ananın fiziki və emosional 

xəsarət, ana ilə prenatal əlaqələrin olmaması daxildir. Buna görə də prenatal sinir sisteminin 

zədələnməsinin ən çox müşahidə edilən nəticəsi diqqət defisitliyi və hiperaktivlik sindromu 

olur. 

Hiperaktivlik və diqqət defisitliyi sindromunun yaranmasına səbəb olan bioloji amillərdən 

biri və keçmiş tədqiqatlarının əsasının təşkil edən məhz genetik meyldir. Genetik tədqiqatlar 

əkizlər ilə, övladlığa götürülən uşaqlar ilə və ailə ilə bağlı araşdırmalara əsaslanır. Bu təd-
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qiqatlarda genetik ötürülmənin sübutu və mümkün spesifik genetik pozulmalar axtarılır. Lakin 

hələlik dəqiq nəticələr əldə olunmayıb. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, bu pozulmalar 

diqqət defisitliyi və hiperaktivlik olan uşaqların birinci dərəcəli qohumlarında da müşahidə 

edilir. Genetik sübut kimi monoziqot əkizlərin dizigotik əkizlərə nisbətən daha çox uyğunlaş-

maya malik olduğu və ya hiperaktiv uşaqların bacı-qardaşlarının ümumi əhali ilə müqayisədə 

iki dəfə daha riskli olduğu irəli sürülüb. Klinik nümunələrlə aparılan ailə araşdırmalarında 

diqqət defisitliyi və hiperaktivliyi olan uşaqların valideynlərində bu sindromun olma riskinin 

2-8 dəfə yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. Tədqiqatların təhlilinə əsasən genetik keçidin 

1.0-dan az olması onu göstərir ki, diqqət defisitliyi və hiperaktivliyin etiologiyasında genlər-

dən başqa amillər də vacibdir. 

Təsnifatlandırılan amillərin ikinci qrupuna aid olan sosial-psixoloji amillər birbaşa olaraq 

uşağı əhatə edən ailə və təlim mühiti ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə bir sosial institut kimi ailə, hər 

bir fərdin formalaşmasında, inkişafında, mədəni normaların, dəyərlərin, hədəflərin mənimsə-

nilməsində mühüm rol oynayır. Hiperaktivliyin təzahürləri situasiyadan asılıdır və ailə siste-

mindəki kiçik struktur dəyişiklikləri ilə güclənir. Məsələn, valideynlərin boşanması, ailə üzv-

lərinin birinin alkoqollu vəziyyətdə olması və başqa amillərin təsiri qaçılmazdır. Ailədə ana və 

ata rollarını düzgün icra etmədikdə evliliyin alt sistemində düzgün formalaşmayan təməl an-

layışlar əmələ gəlir. Bu kimi məsələlərdən isə daima daha çox zərər çəkən uşaqlardır. Belə ki, 

uşağın ictimailəşmə funksiyaları tez-tez ana tərəfindən həyata keçirilir, ata tərbiyə prosesində 

kifayət qədər iştirak etmir və s. kimi mənfi halların təzahürləri heç də yaxşı nəticələnmir. 

Uşaqlarda müəyyən psixi dəyişikliklərin əsası qoyulmağa başlayır. 

Sosial-psixoloji amillər içərisində uşağı əhatə edən təlim mühitini qeyd edirik. Təhsil 

müəssisəsi uşağın intellektual-yaradıcı, emosional, fiziki inkişafı üçün şərait yaratmaq və 

onun məktəbə hazırlığını həyata keçirmək məqsədi daşıyır. Lakin müasir cəmiyyətin əsas 

problemlərindən biri də sosial iqtisadi, ekoloji və məktəb amillərinin əlverişsiz təsirinin nəti-

cəsi olaraq uşaqların sağlamlığının pisləşməsidir. Müxtəlif mütəxəssislərin məlumatına görə, 

uşaqların təxminən 90%-i fiziki və psixi inkişafda kənara çıxmalara malikdir, bu kənara çıx-

ma hallarının arasında aparıcı yerlərdən birini hiperaktivlik və diqqət defisitliyi sindromu tu-

tur. 

Məlum olduğu kimi, mərkəzi sinir sisteminin inkişafı mürəkkəb prosesdir və bu prosesin 

istənilən mərhələsində pozulması beyin funksiyaları və sinir-inkişaf xəstəlikləri baxımından 

ağır və qalıcı nəticələrə səbəb olur. Mərkəzi sinir sisteminə təsir edən və prenatal-postnatal 

dövrdə rast gəlinən ən çox yayılmış zəhərli maddələrdən biri nikotindir. Araşdırmalar göstərir 

ki, hamilə qadınlarda nikotin qəbul etmək nisbəti təxminən 12% təşkil edir və bu qadınlar əsa-

sən aşağı sosial-iqtisadi statuslu qadınlardır. İlk dəfə 1975-ci ildə Denson və digərləri tərəfin-

dən irəli sürülən prenatal nikotinə məruz qalmanın uşaqlıqda diqqət defisitliyi və hiperaktivlik 

sindromuna səbəb olduğu fərziyyəsi bu günə qədər bir çox araşdırmalarda müzakirə edilmiş-

dir, lakin bəzi tədqiqatlar bu maddənin diqqət defisitliyi problemləri arasında birbaşa əlaqə ol-

duğunu aşkar etmişdir, hərəkətlilik, impulsivlik ilə isə heç bir əlaqəsinin olmadığını qeyd et-

mişlər. Zərərli vərdişlərdən bəhs edərkən, mütləq hamiləlik dövründə qəbul edilən spirtli içki-

lərin də təsirini qeyd etməliyik. Bu təsir inkişaf geriliyi, idrak problemləri və davranış pozul-

maları kimi bir çox mənfiliklərə səbəb olur. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar, spirtli içki qə-

bul edən ananın dünyaya gətirdiyi körpədə diqqət defisitliyi və hiperaktivlik sindromunun 

əsas əlamətlərindən sayılan impulsivliyə olan meylliyi xüsusi ilə qeyd edilir. 

Təsnifatın üçüncü qrupuna aid olan ətraf mühit amilləri birbaşa ekoloji vəziyyət ilə əlaqə-

dardır. Bura ekoloji çirklənmə olaraq qeyd etdiyimiz, ağır metallurgiya zəhərlənmələri aiddir. 
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Bunların içərisində əsas fərqləndirdiyimiz isə, qurğuşun zəhərlənməsidir. Qurğuşun zəhərlən-

məsinin sinir-inkişaf xəstəliklərinin etiologiyasında rol oynadığı çoxdan məlumdur. Lakin 

qanda qurğuşun səviyyəsinin hansı səviyyədən sonra bu xəstəliklərə səbəb olduğu dəqiq 

müəyyən edilməmişdir. 2012-ci ildə istinad dəyəri 5 mq/dL olaraq təyin edilmişdir. Şübhəsiz 

ki, qurğuşun zəhərlənməsi baxımından ən riskli qrup inkişafın oral dövründə olan körpələr və 

böyük şəhərlərdə yaşayan uşaqlardır. Qurğuşun səviyyələri ilə diqqət defisitliyi və hiperaktiv-

lik sindromu arasındakı əlaqəni araşdıran tədqiqatlar göstərir ki, daha çox məruz qalan uşaq-

larda diqqət defisitliyi və hiperaktivliyin xüsusən də kombinə olunmuş tip diaqnozu qoyulma 

ehtimalı daha yüksəkdir. Bu, diqqət defisitliyi və hiperaktivlik sindromu diaqnozu qoyulmuş 

uşaqlarda qurğuşun səviyyələrinin daha yüksək olduğunu və qandakı qurğuşunun miqdarının 

diqqət defisitliyi, hərəkətlilik və impulsivlik simptomları, sosial fəaliyyətin pisləşməsi, cina-

yətə cəlb olunma və devivant davranış kimi diqqət defisitliyi və hiperaktivlik sindromu ilə 

əlaqəli problemlərlə bağlı olduğunu ortaya qoyur. Müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif cəmiyyətlərdə 

aparılan araşdırmalar bu nəticələri təsdiqləyir. Bundan əlavə, bir araşdırmada, hətta digər qarı-

şıqlıq amilləri nəzarət edildikdə belə, qanda qurğuşun səviyyəsi 1,3-5 mq/dL arasında olan 

uşaqlarda diqqət defisitliyi və hiperaktivlik sindromu simptomlarının aşağı səviyyədə olanlara 

nisbətən 2 qat daha çox olduğu aşkar edilmişdir. 

Məlumdur ki, ailə mühiti və aşağı sosial-iqtisadi səviyyə ilə bağlı problemlər diqqət defi-

sitliyi və hiperaktivlik sindromu da daxil olmaqla mühüm psixi sağlamlıq xəstəlikləri ilə əla-

qələndirilir. Diqqət defisitliyi və hiperaktivlik sindromu ilə bağlı aparılmış tədqiqatlarda bu 

sindromun inkişafında psixososial mühitin əhəmiyyəti araşdırılmışdır. Diqqət defisitliyi və hi-

peraktivliyə bənzər simptomların uşağın erkən yaşlarında itki ilə, ailələrinin dağılması və vali-

deynlərin əlaqələrinin kəsilməsi ilə qarşılaşan uşaqlarda meydana gəldiyi müşahidə edilmiş-

dir. Belə ki, ailələrdə xaotik münasibətlər belə pozulmalar üçün bir riskdir. Bununla birlikdə, 

psixiatrik xəstəlikləri istisna etmək üçün edilən son araşdırmalar, bu vəziyyətin diqqət defisit-

liyi və hiperaktivlik simptomlarından daha çox davranış pozuntusu, antisosial şəxsiyyət po-

zuntusu simptomlarının inkişafına səbəb olduğunu irəli sürür. 

Məqalənin aktuallığı. Hiperaktivlik və diqqət defisitliyinin yaranmasına səbəb olan amil-

lərin dəqiqləşdirilməsi bu çatışmazlığın erkən dövrdə aradan qaldırılmasında mühüm rol oy-

naya bilər və məqalənin də məhz belə bir problemə həsr olunması onun aktuallığını şərtlən-

dirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik hiperaktivlik və diqqət defisitliyi sindromunun ya-

ranmasına təsir edən səbəblərin əsas amillərinin müəyyən edilməsi və sistemləşdirilməsindən 

ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bu sahədə tədqiqat aparan magistr 

və bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr yararlana bilərlər. 
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Н.Дж. Ахмедли 

Основные факторы к влиянию на развитие  

гиперактивности и синдрома дефицита внимания 

 

  Резюме 
    

Гиперактивность и синдром дефицита внимания формируются в результате органи-

ческого поражения головного мозга, характеризуются большой подвижностью, быстрой 

диссоциацией внимания, неспособностью длительное время следить за собой на рабо-

те, импульсивностью. Хотя в течение многих лет исследования в этой области отмеча-

ли, что дефицит внимания и гиперактивность вызваны повреждением головного мозга, 

которое является нарушением развития мозга, современные исследования показывают, 

что синдром дефицита внимания и гиперактивности передается по наследству, как и 

многие другие неврологические нарушения, а также что факторы окружающей среды и 

социально-психологические факторы играют роль в клиническом отражении заболе-

вания. 

 

N.Dj. Ahmedli 

 

The main factors to influence the development  

of hyperactivity and attention deficit disorder 

 

Summary 
    

Hyperactivity and attention deficit syndrome are formed as a result of organic damage to 

the brain, characterized by excessive mobility, rapid concentration of attention, inability to 

trace in a work for a long time, and impulsiveness. Although it has been noted that attention 

deficit and hyperactivity are caused by brain damage, which is a developmental disorder in 

the brain for many years, in modern studies it is noted that attention deficit and hyperactivity 

syndrome are transmitted Hereditary, as in many other neurological disorders, as well as 

environmental factors and socio-psychological factors play a role in the clinical reflection. 
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Azərbaycanda loqopedik yardımın təşkili və onun effektivliyinin qiymətləndirilməsi təcrü-

bəsi inandırıcı şəkildə göstərdi ki, nitq qüsuru olan kiçik məktəblinin ümumi təhsil mühitinə 

inteqrasiyası imkanlarının proqnozlaşdırılması yalnız xəstəliyin diaqnozu və forması ilə deyil, 

həm də kompleks tərəfindən müəyyən edilir. Diaqnostik müayinə zamanı öyrənmə dəyişkən-

liyinə və standart variantın seçilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən yeni parametrin 

müəyyən edilməsi ehtiyacına gəldik - müəyyən nitq qüsuru olan şagirdin xüsusi təhsil ehti-

yaclarının ödənilməsidir. Yeni reallıqları nəzərə alaraq, loqopedin peşəkar səriştəsinə olan tə-

ləblər əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir və artır. Bu, yalnız nitq qüsurlarının təzahürlərinin də-

rin diaqnozu üçün deyil, həm də şagirdin xüsusi təhsil ehtiyaclarının sistematik psixoloji və 

pedaqoji təhlili üçün vacibdir. Ümumi təhsil proqramının mənimsənilməsində akademik uğu-

run proqnozlaşdırılması və nitq qüsuru olan şagirdlərin düzəldici təhsili üçün fərdi şərtlərin 

seçilməsi vəzifəsi prioritet məsələyə çevrilir. 

Kiçik məktəblilərdə nitq qüsurları nitq çatışmazlığının yüngül təzahürlərindən (məsələn, 

nitq fəaliyyətinin əsas komponentlərinin normal inkişafı zamanı nitq səslərinin tələffüzündə 

yaranan qüsurlar) nitq qabiliyyətinin dərin (tələffüz) pozulmasına qədər müxtəlifdir. Şifahi 

ünsiyyət və zehni inkişafın müxtəlif aspektlərinə təsir göstərir. Nitq qüsurlarının əhəmiyyətli 

bir hissəsi xüsusi öyrənmə çətinliklərinə səbəb olur, çünki yazıda xroniki zəif performans (və 

tez-tez oxumaq çətinliyi ilə birlikdə - disleksiya) məktəbdə öyrənməyə davamlı mənfi reaksi-

ya yaradır. Nitqin müxtəlif aspektlərinin dərin pozğunluqları, linqvistik ünsiyyət və ümumi-

ləşdirmə vasitələrindən istifadə etmək qabiliyyətini məhdudlaşdırır, digər yüksək psixi funksi-

yalardan (diqqət, yaddaş, təxəyyül, şifahi-məntiqi təfəkkür) xüsusi sapmalara səbəb olur, 

emosional-iradi və şəxsi sferaya mənfi təsir göstərir. Ümumiyyətlə şagirdin nitq pozğunluğu-

nun mənzərəsini çətinləşdirir. İkinci dərəcəli nizamın bu cür sapmalarının keyfiyyət spesifik-

liyi və şiddəti nitq qüsurlarının forması və dərinliyi, həmçinin nitq sisteminin yetkinlik dərə-

cəsi və patoloji amil zamanı şagirdin davranışının daha yüksək formaları ilə əlaqələndirilir (1, 

s. 127). Nitq qüsuru olan məktəblilər üçün nitqin inkişaf səviyyəsi baxımından əhəmiyyətli 

qrupdaxili fərqlər xarakterikdir. Nitq qüsurlarının şiddətinə və nitqin inkişaf səviyyəsinə uy-

ğun olaraq, nitq pozğunluğu olan şagird qrupları şərti olaraq fərqləndirilir, onların təhsilinin 

təşkili üçün ən əhəmiyyətlisi aşağıdakılardır: 
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● Ümumi nitqin açıq şəkildə inkişaf etməməsi (ağır dərəcə) az sayda tez-tez işlənən söz-

lərdən, onomatopeiadan, boş sözlərdən ibarət aktiv lüğətin rudimentar vəziyyəti ilə xarakteri-

zə olunur. Bu sözlərin mənaları qeyri-sabitdir, vəziyyətdən kənar nitqin başa düşülməsi məh-

duddur, fraza nitqi bir-iki sözdən ibarət cümlələrdən ibarətdir. Şiddətli dizartriya, rinolaliya 

(xüsusilə dodaq və damağın ikitərəfli birləşməməsi halında), sensor və sensorimotor alaliya 

olan şagirdlərdə başqaları ilə nitq qarşılıqlı əlaqəsinin qurulmasını pozan açıq ünsiyyət ma-

neələri var. Bu qrupdakı şagirdlər tez-tez nitq, motor və psixi pozğunluqların birləşməsi şək-

lində mürəkkəb pozğunluqlara malikdirlər ki, bu da nitqin və öyrənmə fəaliyyətlərinin mə-

nimsənilməsində əhəmiyyətli çətinliklərə səbəb olur. Təəssüf ki, hazırda məktəb yaşında bu 

kateqoriyadan olan şagirdlər çox vaxt adekvat təlim şəraiti ilə təmin olunmur, onların bəziləri 

qeyri-qanuni olaraq digər növ xüsusi məktəblərdə təhsil alır və ya vaxtaşırı yalnız loqopedik 

yardım alırlar. Məhz onlar üçün təklif olunan layihə fərdi reabilitasiya proqramında mümkün 

olan ən yüksək həyat səriştəsinə və əlverişli akademik uğura nail olmağın real imkanlarını hü-

quqi cəhətdən əsaslandırır (4, s. 82). 

● Orta dərəcədə nitqin inkişaf etməməsi şagirdlərin nitq imkanlarının artması ilə xarakteri-

zə olunur. Onlar iki və ya üç, bəzən dörd sözdən ibarət cümlələrdən istifadə etmək bacarığı ilə 

seçilirlər. Lüğət yaş normasından xeyli geri qalır, şagirdlərin təkcə mövzu lüğətindən deyil, 

həm də hərəkətlər, işarələr lüğətindən istifadə etmək imkanları məhduddur, qrammatik konst-

ruksiyaların istifadəsində kobud səhvlərə yol verilir. Şagirdlərdə müxtəlif qrup samit səslərin 

tələffüzü pozulur, sözlərin heca quruluşu və fonemik proseslər kifayət qədər formalaşmır. Bu 

baxımdan şagirdlər səs təhlili və sintezini, yazılı nitqi mənimsəməyə hazır deyil, məktəb fən-

lərini mənimsəməkdə böyük çətinliklər yaşayırlar (4, s. 84). 

● Üçüncü qrup şagirdlərin nitqinin inkişaf etməməsi leksik-qrammatik və fonetik fonemik 

inkişafın açıq elementləri ilə uzadılmış fraza nitqi ilə xarakterizə olunur. Lüğət, qrammatika 

və səs tələffüzündəki çatışmazlıqlar monoloq nitqin müxtəlif formalarında (təkrar danışmaq, 

bir və ya bütöv rəsmlər seriyası əsasında hekayə tərtib etmək, hekayə-təsvir) aydın şəkildə 

özünü göstərir. Bu qüsurlar linqvistik dövrün fənlərini mənimsəməyi ən çox çətinləşdirir (4, s. 

85). 

Nitq qüsuru olan şagirdlər arasında xüsusi qrup, məktəbdə təhsil prosesində özünü büruzə 

verən nitqin kəskin şəkildə inkişaf etməməsi (yüngül dərəcə) olan məktəblilərdir. Mücərrəd 

mənalı sözləri, məcazi mənalı ifadələri başa düşmək və istifadə etməkdə çətinliklər xarakte-

rikdir. Mürəkkəb sözlərin istifadəsində davamlı çətinliklər aşkarlanır, qrammatik səhvlər da-

vam edir. Bağlı nitqin özəlliyi onun məntiqi ardıcıllığının pozulması, ayrı-ayrı epizodların bu-

raxılması və ya təkrarlanmasından ibarətdir. Proaktiv bəyanatların planlaşdırılmasında, müva-

fiq linqvistik vasitələrin seçilməsində çətinliklər qeyd olunur. Bu cür pozğunluqları olan mək-

təblilər, əsasən öz ana dilində və oxumaqda müvəffəqiyyətsiz və ya zəif nəticə göstərən şa-

girdlərin əsas hissəsini təşkil edir (5, s. 90). Nitq qüsuru olan bir çox şagirdin diqqətin əsas 

xüsusiyyətlərinin inkişafının aşağı səviyyəsi ilə xarakterizə olunur, diqqətin qeyri-kafi kon-

sentrasiyası, onun paylanması üçün məhdud imkanlar var. Nitq gecikməsi yaddaşın inkişafına 

mənfi təsir göstərir. Nisbətən bütöv semantik, məntiqi yaddaşa malik belə şagirdlər normal 

danışan həmyaşıdları ilə müqayisədə qısamüddətli yaddaşı və yadda saxlama məhsuldarlığını 

əhəmiyyətli dərəcədə azaldıblar. Nitq pozğunluqları ilə psixi inkişafın digər aspektləri arasın-

da əlaqə təfəkkürün bəzi spesifik xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Yaşlarına uyğun olan zehni 

əməliyyatların mənimsənilməsi üçün tam hüquqlu ilkin şərtlərə malik olan məktəblilər, mənti-

qi təfəkkürün inkişafında geri qalırlar, xüsusi təlim olmadan təhlil və sintez, müqayisəni çətin 

ki, mənimsəsinlər. Nitq qüsuru olan şagirdlər, ümumi somatik zəiflik və lokomotor funksiya-
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ların yavaş inkişafı ilə yanaşı, motor sferasının inkişafında müəyyən geriləmə ilə xarakterizə 

olunur (6, s. 251). Beləliklə, nitq pozğunluğunun şiddəti nitqin inkişaf etməməsinin şiddətinin 

dərəcəsindən (səviyyəsindən) və şagirdlərdə psixo-nitq sapmalarının əhəmiyyətli bir sırasına 

səbəb olan nitq patologiyasının formasından asılıdır. 

Hazırda məktəbə başlayan nitq qüsuru olan şagirdlərin kontingenti həm nitqin inkişafı və-

ziyyəti, həm də sistemli öyrənməyə hazırlıq səviyyəsi baxımından əhəmiyyətli dərəcədə də-

yişmişdir. Dəyişikliklər bir sıra müsbət və mənfi amillərlə bağlıdır: 

— müxtəlif növ təhsil və tibb müəssisələrində differensial loqopedik sistemin müsbət nəti-

cələrinin təsiri, ilkin nitq qüsurunun şagirdin ümumi zehni inkişafına və onun öyrənmə qabi-

liyyətinə təsirini minimuma endirməyə imkan verdi; 

— nitq patologiyası riski altında olan şagirdlərin erkən diaqnostikasına əsaslanan erkən və 

məktəbəqədər loqopedik yardımın geniş tətbiqi; 

— müasir metodlardan istifadə etməklə loqopedik fəaliyyətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

— tez-tez psixofizik inkişafın digər (çoxlu) qüsurları ilə birlikdə nitq qüsurlarının üzvi 

(anadangəlmə, o cümlədən) formalarının artması (3, s. 246). 

Bu baxımdan hazırda nitq qüsurlu şagirdlərin kontingentinin dəyişməsində iki əsas ten-

densiya müşahidə olunur. Bir tendensiya məktəb yaşına qədər nitq qüsurlarının təzahürlərini 

minimuma endirməkdir. Xüsusilə, fonetik-fonemik zəif inkişaf, nitqin ümumi inkişafı, rinola-

liya, dizartriya kimi pozuntuları olan bir çox şagirddə nitq qüsurunun təzahürləri hamarlanır. 

Eyni zamanda, nitqin kifayət qədər formalaşmış psixofiziki əsasına (eşitmə irfani, artikulyasi-

ya praksisi) və dilin əsas komponentlərinə (fonetika, lüğət, qrammatika) malik olan şagirdlə-

rin sayı artır, lakin onlar nitqin necə qurulduğunu bilmirlər. Digər bir tendensiya məktəblilər-

də nitq qüsurlarının strukturunun ağırlaşması ilə müəyyən edilir. V tipli xüsusi (korreksiyaedi-

ci) məktəb şagirdlərinin əksəriyyətində dil sistemlərinin çoxsaylı pozuntularını, mürəkkəb qis-

mən analizator (eşitmə, görmə və motor nitqi) pozğunluqlarını aşkar edən birləşmiş nitq qüsu-

ru var (2, s. 49). Beləliklə, nitq qüsuru olan şagirdlərin tərkibinin heterojenliyi səbəbindən, ix-

tisasa yiyələnmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq, bütün kateqoriyalı məktəblilərin imkanla-

rına və ehtiyaclarına uyğun olaraq, məktəb təhsilinin məzmununda geniş spektrli fərqlər təmin 

edilməlidir.  

Ümumtəhsil proqramının ümumi əsaslarla mənimsənilməsinə mane olan ağır nitq (kom-

munikativ) qüsurları (məsələn, kəskin kəkələmə, rinolaliya, dizartriya və s.) olan şagirdlər ix-

tisaslaşdırılmış müəssisələrdə təhsil alırlar. Bu hallarda ilkin nitq qüsurunun fərdi xüsusiyyət-

ləri əsasında təhsilin akademik komponentinin səmərəliliyinin, şagirdlərin həyat səriştəsinin 

formalaşmasının, nitq proseslərinin inkişaf səviyyəsinin və dinamikasının daimi monitorinqi 

həyata keçirilir. Kiçik yaşlı məktəblilərin nitq fəaliyyətinin formalaşmasında pozuntular sen-

sor, intellektual, affektiv-iradi və tənzimləmə sferalarında baş verən bütün psixi proseslərə 

mənfi təsir göstərir. Təzahürün şiddətinə görə bəzi nitq pozğunluqları dil sisteminin bütün 

komponentlərini əhatə edən tələffüz edilə bilər. Digərləri məhdud dərəcədə və minimal dərə-

cədə, məsələn, nitqin yalnız səs tərəfində (ayrı-ayrı səslərin tələffüzündə nöqsanlarda) özünü 

göstərir və onlar, bir qayda olaraq, bütövlükdə nitq fəaliyyətinə təsir göstərmirlər. Bununla 

birlikdə, məktəblilərin əhəmiyyətli bir hissəsində nitq davranışının xüsusiyyətləri var - şifahi 

təmasda maraqsızlıq, ünsiyyət vəziyyətində hərəkət edə bilməmək və ciddi nitq pozğunluqları 

halında - neqativizm və nitq ünsiyyətində aşkar çətinliklər. 

Nitq qüsuru olan kiçik məktəblilər üçün təhsilin keyfiyyəti normal inkişaf edən şagirdlərin 

təhsilinə olan tələblərə uyğun olmalıdır. Tədris prosesinə məntiqi olaraq inteqrasiya olunmuş 

loqopedik üsullar toplusunun eyni vaxtda istifadəsi ilə nitq qüsuru olan şagirdlər üçün möv-
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cud olan məcburi nəticələrə diqqət yetirmək şagirdin potensial qabiliyyətlərini tam üzə çıxar-

mağa və öyrənmə üçün müsbət motivasiya formalaşdırmağa imkan verir. İbtidai ümumi təhsi-

lin əsas təhsil proqramını mənimsəməyin ən vacib şərti nitq qüsuru olan şagirdlərin tədris (o 

cümlədən nitq) materialını mənimsəməyə hazır olma dərəcəsinə görə fərqləndirilməsidir. Nitq 

qüsuru olan şagirdlər üçün ümumtəhsil məktəbində əsas fənlərdən birini – Azərbaycan dilini 

tədris etmək ən çətin didaktik vəzifədir. Tipik olaraq məhdud nitq təcrübəsi və aşağı kommu-

nikativ fəaliyyətdir. Beləliklə, nitq qüsuru olan şagirdlərin əvvəlki zəif linqvistik təcrübəsi on-

lara bir sıra akademik fənləri ümumi əsaslarla mənimsəməyə başlamağa imkan vermir. Möv-

cud nitq və dil çatışmazlığını aradan qaldırmağa və nitq fəaliyyətinin müxtəlif formalarında 

nitq təcrübəsini zənginləşdirməyə yönəlmiş xüsusi proqram və kurikulumla nəzərdə tutulmuş 

məcburi olan təlimin məzmununa xüsusi dərslərin və loqopedik məşğələlərin daxil edilməsi 

zəruridir. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda hazırlanmış şagirdlərin təhsili üçün xüsusi dövlət 

proqramı şagirdlərin təhsili prosesinin struktur, funksional, məzmun və texnoloji komponent-

lərinin müasirləşdirilməsinə yönəlmişdir. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu mövzuya 

həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Nitq qüsurlu şagirdlərin tədrisinin inteqrativ formalarına keçidi, 

onların ümumi təhsil sisteminə daxil edilməsi inkişafda qüsurlu şagirdlərin tədrisində hər bir 

məktəblinin fərdi tələbat və imkanlarını nəzərə almaqla innovativ yanaşmaların işlənib hazır-

lanmasını zəruri edir. Məqalədə də nitq qüsuru olan ibtidai sinif şagirdlərinin xüsusi təhsil eh-

tiyacları kontekstində öyrədilməsi probleminə  həsr edilmişdir. 

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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тей каждого ученика. Разработанная в Азербайджане специальная государственная 
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The article is devoted to the problem of teaching speech-impaired primary school students 
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students with speech disabilities, their inclusion in the general education system necessitates 

the development of innovative approaches to the teaching of students with developmental 
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special state program for student education developed in Azerbaijan is aimed at modernizing 

the structural, functional, content and technological components of the student education 

process. 
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Mütəxəssis, psixoloq-müəllim və defektoloq uşağın məktəbəqədər müəssisədə olduğu  bü-

tün dövr ərzində əyani-obrazlı təfəkkürün inkişaf səviyyəsi araşdırılır. Müəllim işini düzgün 

təşkil etmək və planlaşdırmaq üçün qrupdakı hər bir uşaqda idrak proseslərinin inkişaf və-

ziyyətini yaxşı bilməlidir. Bunun üçün bir sıra vəzifələri yerinə yetirməlidir: 

— Uşaqların tədris materialını mənimsəməsinə nəzarət etmək və alınan məlumatlar əsa-

sında məşğələlərin fərdi korreksiya proqramlarını tərtib etmək;  

— İstifadə olunan metod və üsulların effektivliyini dəqiqləşdirmək;   

— Məşğələlərin təşkilinin yeni formalarını seçmək, onlara məqsədyönlü şəkildə müxtəlif 

didaktik oyunları, tapşırıqları daxil etmək;  

— Vaxtında tənzimləmək və onları dəyişdirmək.   

Uşaqlarla testlər aparılarkən müayinə fərdi şəkildə, dialoq rejimində, uşağı həvəsləndir-

məklə, onun müəllimi tərəfindən dəstək şəraitində aparılmalıdır. Çünki müşahidələr göstərir 

ki, test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin nəticələri və keyfiyyəti uşağın özünü necə təbii və 

sərbəst hiss etməsindən asılıdır. Testlər hər bir uşağın imkanlarını qiymətləndirməklə yanaşı, 

eyni zamanda onun gizli inkişaf ehtiyatlarını aşkar etməyə imkan verən bir vasitə olmalıdır. 

Tapşırıqların və diaqnostik metodların seçilməsi zamanı əqli geriliyi olan uşaqların idrak fəa-

liyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri, onların yaş xüsusiyyətləri və proqramda olan vəzifələri əsas 

götürülməli və nəzərə alınmalıdır. Pedaqoji müayinə dörd mərhələdən ibarətdir:                         

Birinci mərhələ - hazırlıq. Müəllim təklif olunan tapşırıqlarla – testlərlə tanış olur və ya 

onları müstəqil şəkildə hazırlayır; o, oyunlara, müayinə zamanı istifadə ediləcək hərəkətlərə 

lazımi atributlar, “stimul materialları” hazırlayır. Həmçinin uşaqlarla söhbətlər, müşahidələr, 

ünsiyyət üçün əlverişli vaxt planlaşdırır. 

İkinci mərhələ müayinədir. Uşaq və müəllim üçün əlverişli bir vaxtda (bir - iki və ya hətta 

bir neçə həftə ərzində) hissələrlə həyata keçirilə bilər. 

Üçüncü mərhələ – müayinənin nəticələrinin təhlili, nəticələrin cədvəl şəklində tərtib edil-

məsi, qrafiklər.  

Dördüncü mərhələ – müayinənin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və gələcək işlərdə onlar-

dan istifadə olunmasıdır. Buna nail olmaq üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:  Birincisi, vali-

deynlər üçün məlumat və fərdi  tövsiyələr hazırlamaq lazımdır. İkincisi, hər bir uşaq üçün təh-
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silin optimal məzmununu seçmək, yəni fərdi inkişaf proqramları yaratmaq. Üçüncüsü, fərdi, 

yarımqrup və frontal məşğələlərin həftəlik planlaşdırılmasında dəyişikliklər etmək. Məktəbə-

qədər yaşlı uşaqların intellektinin pozulması ilə idrak proseslərinin müayinəsinə yönəlmiş me-

todikalar mövcuddur. Psixoloqlar İ.Y.Levçenko, S.D.Zabramnaya, T.A.Dobrovolskaya, E.A.-

Strebeleva və başqaları qeyd edirlər ki, “məktəbəqədər yaşlı əqli geriliyi olan uşaqlarla işlə-

yərkən “insan rəsmləri”, “gülməli”, “şəkil çək” və s. metodikalarından istifadə oluna bilər”.  

Tədris fəaliyyəti prosesində əqli cəhətdən zəif olan məktəbəqədər uşaqlar təklif olunan vəzifə-

lərin yerinə yetirilməsində böyük çətinliklər çəkirlər. Bu təhrif və yavaş-yavaş qavrayış ilə 

bağlıdır. Onlar həmçinin səhvlərini başa düşmək və təklif olunan mövzunun xüsusiyyətlərini 

anlamaq istəmirlər. Qavrayışın qeyri-kafi mənasızlığı və ümumiləşdirilməsi xarakterikdir. Hər 

hansı predmetin təsviri zamanı intellektual çatışmazlığı olan məktəbəqədər uşaqlar yalnız 

ümumi, kəskin fərqlənən, xırda detalları diqqətdən yayındıran əlamətləri göstərirlər. Bu, sonra-

dan ətraf aləm haqqında təsəvvürlərin və obrazların düzgün formalaşdırılmamasına təsir edir.  

Qavrama vəziyyəti təfəkkürün inkişafına təsir göstərdiyindən, xüsusi metodikaların müəl-

lifləri aşağıdakı metodikaları təklif edirlər: “Oyna” (süjetli oyuncaqlar dəsti), “Forma qutusu”, 

“Matryoşkanı sökün və yığın” və s. VI Lubovskoy  əqli geriliyi olan uşaqların yaddaş xüsu-

siyyətlərini xarakterizə edərək, onun zəif inkişafını və fəaliyyətini qeyd edir. Bu, xüsusilə şi-

fahi  material əzbərləyərkən aydın şəkildə nümayiş olunur. Əqli qüsurlu uşaqların əyani- ob-

razlı təfəkkürü və ümumiyyətlə təfəkkürü inkişaf etmədiyi üçün sözə az yiyələnirlər. Vizual 

materialı yadda saxlamaqda bir qədər müvəffəqiyyətli olurlar. Buna əsasən uşaqlara metodi-

kalar təklif olunur: “Nə olmadığını tapın”, “Kəsilmiş şəkli qatlayın”, “Matryoshkanı sökün və 

yığın” və s. Tapşırıqlar isə bunlardır: “Doğru insanı seçin”, “Mövcud olmayan heyvanı çə-

kin”, “Kaktus çəkin” və s. E.A.Strebeleva əqli geriliyi olan uşaqlarda koqnitiv proseslərin 

müayinəsinin təşkili üçün öz metodikasını irəli sürdü. O hesab edir ki, zehni geriliyi olan 

məktəbəqədər uşaqların müayinəsi idrak sferasının öyrənilməsi ilə başlayır. Uşağa aşağıdakı 

növ tapşırıqlar təklif olunur: “Rəngli kublarla oyna”, “Arabanı 24-cü al” və s. Uşağın idrak 

sferasını yoxlamaqdan əlavə, onun vizual qavrayışının inkişaf səviyyəsini yoxlamaq lazımdır. 

Beləliklə, nəzərə alınmalıdır ki, sensor pozğunluqlar uşağın zehni inkişafına təsir göstərir, bu-

na görə də zəruri hallarda eşitmə və görmə müayinəsi aparmaq lazımdır. Tədqiqat zamanı 

E.A.Strebeleva məlumatların daxil edildiyi, uşağın hansı materialın öhdəsindən uğurla gəldiyi 

və uşağın səhvlərinin qeydə alındığı sorğu protokolunun saxlanmasını tövsiyə edir. 3-4 yaşlı 

uşaqlar üçün E.A. Strebeleva əvvəlcə uşaqla emosional və işgüzar əlaqə qurmağı, sonra isə 

aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirməyi tövsiyə edir: “Bir cüt tapın”, “Kublardan tikin”, “Çə-

kin” və s. 4-5 yaşlı uşaqlar əsasən təsvirlərin əməliyyatından istifadə edirlər, ona görə də on-

lara həyatın dördüncü ili üçün istifadə olunan oxşar bəzi tapşırıqlar təklif olunur, lakin onların 

həyata keçirilməsi və hərəkətlərin qiymətləndirilməsi üçün tələblər fərqli olur. Bu zaman qeyd 

edilir ki, uşağın əqli inkişafının göstəricisi ümumi intellektual bacarıqlar olur: tapşırığı qəbul 

etmək, bu tapşırığın şərtlərini, həyata keçirmə üsullarını anlamaq, diaqnostik müayinə pro-

sesində öyrənmə qabiliyyəti, idrak tapşırıqlarına maraq və onların fəaliyyətinin nəticələrinə 

münasibət. 5-7 yaşlı uşaqların müayinəsi üçün uşağın somatik və nevroloji vəziyyəti, görmə 

və eşitmə analizatorlarının vəziyyəti haqqında bir nəticəyə sahib olmaq lazımdır. Əgər tap-

şırıqların yerinə yetirilməsində çətinliklər yaranırsa, uşağa kömək etmək lazımdır və sonra 

onun imkanları nəzərə alınmaqla alternativ tapşırıq təklif etmək lazımdır. Belə tapşırıqlara 

aşağıdakılar daxildir: “sıraya daxil olma (A. A. Venqer üsulu)”, “Çubuqlardan tikmək (nərdi-

van)”, “Şəkilləri qruplaşdırmaq (rəng və formasına görə)” və s. 

“Sıraya daxil olma (A. A. Venger)” metodikasının köməyi ilə E. A. Strebeleva müayinə 
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zamanı hər bir konkret vəziyyətdə vizual oriyentasiyanın pozulmasının dərəcəsini, səviyyəsini 

və uşağın etdiyi ən tipik səhvləri aşkar edir. Bu, uşaq üçün əlçatan olan səviyyənin sərhəd-

lərini təyin etməyə imkan verir. Yuxarıdakı alimlərin fikrincə, vizual təfəkkürün tədqiqi idrak 

proseslərinin öyrənilməsinin məcburi bölməsidir. Tədqiqata uşaqlara təklif olunan tapşırıqlar-

dan başlamalısınız ki, bu da uşağın hərəkətlərinin qiymətləndirilməsini müəyyən etməyə im-

kan verəcəkdir. Əyani-obrazlı təfəkkürü təhlil edərkən onu komponentləri bir-birindən asılı 

olan və bir-birini şərtləndirən mürəkkəb, çoxsəviyyəli, funksional psixi fəaliyyət sistemi kimi 

nəzərdən keçirmək lazımdır. Qarşılıqlı əlaqə quraraq, uşaqların idrak fəaliyyətinin formalaş-

masına öz xüsusi töhfələrini verirlər. Tədqiqatın konkret sxemləri, onların təsviri və təhlili 

müəlliflərin məlumatlarında təqdim edilir ki, əyani-obrazlı təfəkkürün təşəkkülündə iştirak 

edən bir idrak komponentinin formalaşmaması ilə əlaqədar idrak fəaliyyətinin bütün prosesi-

nin dəyişməsi baş verir. Hər bir fərdi vəziyyətdə sapmaların xüsusiyyətləri əyani-obrazlı tə-

fəkkürün pozulmasının strukturunun psixoloji və pedaqoji təhlilini aşkar etməyə imkan verir. 

Müayinədən sonra müəllim ontogenetik prinsipə, yəni psixoloji formalaşma biliyinə əsaslanır. 

Müəlliflərin (S.D.Zabramnaya, T.A. Dobrovolskaya, E.A. Strebeleva) psixoloji və pedaqoji 

müayinə sxemlərində uşaqlarda əyani-obrazlı təfəkkürün pozulmasının ümumi xüsusiyyətləri 

və onlarla düzəliş işinin xüsusiyyətləri verilmişdir. Əqli geriliyi olan uşaqlarda əyani-obrazlı 

təfəkkürün pozulması idrak fəaliyyətinin bütün komponentlərinə təsir edən sistemli xarakter 

daşıyır. Bu səbəbdən pedaqoji təsir bütövlükdə idrak sisteminə yönəldilməlidir. Beləliklə, be-

lə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əqli geriliyi olan uşaqlarda əyani-obrazlı təfəkkürün inkişafının 

öyrənilməsi bütün korreksiya və tərbiyə işləri sistemində vacib bir əlaqədir. Əqli geriliyi olan 

uşaqların vizual-məcazi təfəkkürünün xarakterik xüsusiyyətləri var. Onun inkişaf səviyyəsini 

müəyyən etmək üçün alimlər diqqət, yaddaş, qavrayış kimi digər psixi proseslərin inkişafına 

da yönəlmiş xüsusi üsullar işləyib hazırlamışlar. Onların köməyi ilə uşağın ilkin inkişaf vəziy-

yətinin səviyyəsini müəyyən etmək mümkün olur. 

Məqalənin aktuallığı. Əqli cəhətdən geri qalan uşaqların əyani – obrazlı təfəkkürünün in-

kişafı üçün diaqnostikaların müəyyən olunması mütəxəssislərin bu kateqoriyalı uşaqlarla işin-

də kömək edə bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Əqli cəhətdən geri qalan məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əyani – 

obrazlı təfəkkürün inkişafına aid diaqnostik metodikaların müəyyən olunması və istifadəsi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu sahədə iş aparan mütəxəssislər qeyd olu-

nan diaqnostik metodikalardan istifadə edə bilərlər. 
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Т.Т. Мустафаева         

 

Анализ методов диагностики развития зрительного  

мышления у умственно отсталых дошкольников 

 

Резюме 

 
Нарушение зрения у детей с задержкой умственного развития носит системный ха-

рактер, затрагивая все компоненты познавательной деятельности. По этой причине пе-

дагогическое воздействие должно быть направлено на когнитивную систему в целом. 

Изучение развития зрительного мышления у детей с задержкой умственного развития 

является важным звеном всей системы коррекционно-воспитательной работы. Чтобы 

определить уровень его развития, ученые разработали специальные методы, направлен-

ные на развитие других психических процессов, таких как внимание, память, воспри-

ятие. С их помощью можно определить уровень исходного статуса развития ребенка. 

 

T.T. Mustafayeva 

 

Analysis of diagnostic methods for the development  

of visual thinking in mentally retarded preschool children 

 

Summary 

 
Visual impairment in children with mental retardation is systemic in nature, affecting all 

components of cognitive activity. For this reason, pedagogical influence should be directed to 

the cognitive system as a whole. The study of the development of visual thinking in children 

with mental retardation is an important link in the entire system of correctional and 

educational work. To determine the level of its development, scientists have developed 

special methods aimed at the development of other mental processes, such as attention, 

memory, perception. With their help, you can determine the level of the initial developmental 

status of the child. 
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Ekspressiv alaliyalı məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqini öyrənərkən onların nitqinin into-

nasiya tərəfinin nə qədər inkişaf etdiyi sualı böyük marağa səbəb olur. Onun vaxtında inkişaf 

etməsi semantik və qrammatik sistemlərin mənimsənilməsi üçün ilkin şərtdir. Həmçinin into-

nasiyanın inkişafı həm kommunikativ fəaliyyətin təşkilinə, ünsiyyətin sosial cəhətdən inkişa-

fına, onun effektivliyinə nail olmağa, həm də gələcək məktəblinin yazılı nitqinin inkişaf etmə-

sinə müsbət təsir göstərir.  

İntonasiya dilin əsas vasitəsidir. İntonasiyanın köməyi ilə onun obyektinə və ya subyekti-

nə öz münasibətini ifadə edir. İntonasiya dil sisteminin mühüm elementidir. O, nitqin seman-

tik tərəfinin ötürülməsində iştirak edir və nitq melodiyasının, vurğunun, temporal xüsusiyyət-

lərin (müddət, temp, fasilə), ritm, eləcə də səs keyfiyyətinin mürəkkəb vəhdətindən ibarətdir. 

İlkin olaraq intonasiya nitqdən əvvəlki dövrdə vokalizasiyalarda formalaşır, qığıldama mərhə-

ləsində özünü göstərməyə başlayır, daha sonralar isə hecalama mərhələsində mövcud olur. Şi-

fahi və “qrammatikaya qədərki” dövrdə nitqdən əvvəlki vokalizasiyaların rolu kommunikativ 

funksiyaların formalaşmasından ibarətdir. Bundan əlavə vokalizasiyalarda intonasiyaların xa-

rakteri uşağın bioloji və psixi tələbatlarını, onun ünsiyyət qurmaq istəyini əks etdirir. Gələcək-

də səslənən nitqi təqlid edərək uşaq onun elementlərini, o cümlədən tempi, tonu, ritmi və into-

nasiyanı qavrayır. Eyni zamanda müəyyən edilmişdir ki, intonasiya vasitələri şifahi nitqin ya-

ranmasından əvvəl uşaqlar tərəfindən qəbul edilir və mənimsənilir. İntonasiya komponentləri 

uşaqlar tərəfindən qeyri–bərabər qəbul olunur. Bir sıra aparılan tədqiqatların nəticələri göstə-

rir ki, intonasiyanın melodik komponenti ilk mənimsənilir. İntonasiyanı ifadə etmək üçün in-

tensivliyin istifadəsi yalnız 4 yaşa qədər nəzərdə tutulur. Bu yaşa qədər uşaqların dedikləri 

üçün xarakterik olan nisbi intensivliyin diapazonu əhəmiyyətli dərəcədə artır. Onun kommu-

nikativ növü ilə nitq sürətinin əlaqələndirilməsi tendensiyası 4 yaşında da nəzərə çarpır, lakin 

qeyri–sabit xarakter daşıyır.  

Araşdırma ilə bağlı nəzəri və elmi–metodiki ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, ekspressiv 

alaliyalı uşaqlarda intonasiyanın vəziyyəti haqqında məlumatlar azdır. Bir sıra tədqiqatçılar 

ekspressiv alaliyalı uşaqlarda melodiya, temp, ritm pozulmalarını, məntiqi vurğunun düzgün 

qurulmadığını qeyd edirlər. Lakin qeyd edilən bu fikirləri fərqli formalarda izah edirlər. 

N.N.Traugott və S. N.Şaxovskaya onların mövcudluğunu söz və ifadələrin ritmik strukturu-
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nun pozulması ilə əlaqələndirirlər. V.A.Kovşikov isə ekspressiv alaliyalı uşaqlarda qeyd edi-

lən pozulmaların linqvistik pozulmaların nəticəsi olduğunu hesab edirdi. Ekspressiv alaliyalı 

uşaqlarda intonasiyanın vəziyyəti haqqında ilkin məlumatlara N.N.Traugottun işlərində rast 

gəlmək mümkündür. Müəllif burada “nitqin musiqi komponentləri – melodiya, ritm və into-

nasiya” üzərində dayanır. O hesab edir ki, bir qrup uşaqlarda bu komponentlərdə heç bir də-

yişiklik yoxdur, digərlərində isə nitq monoton, az modulyasiya olunmuş və ifadəsizdir. Bəzən 

tempin, nitqin ritminin pozulması və məntiqi vurğunun düzgün qurulmaması müşahidə olu-

nur. Emosional hallarda nitq daha ifadəli şəkildə xarakterizə edilir. 

Tədqiqatçıların fikirlərinə istinad edərək qeyd etmək olar ki, motor alaliyalı uşaqlarda eks-

pressiv nitqin pozulması öz növbəsində şifahi nitqin təqlidinin pozulmasına, mimik – jestikul-

yar nitqin istifadəsinin pozulmasına, habelə nitqin tempinin, ritminin və melodiyasının pozul-

masına gətirib çıxarır. Ekspressiv alaliyalı uşaqları araşdırarkən məlum olur ki, bu uşaqlarda 

ən çox formalaşan nəqli intonasiyanın qavranılması, ən az isə sual və nida intonasiyalarının 

qavranılmasıdır. Burada intonasiya qavrayışının formalaşma ardıcıllığı normal nitq inkişafı 

olan uşaqlardan fərqlidir. Beləliklə, nida intonasiyası ekspressiv alaliyalı məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlar tərəfindən sual intonasiyasına nisbətən daha yaxşı tanınır. Normal nitq inkişafı zamanı 

isə bunun tamamilə əksi baş verir. Bu zaman uşaqlar üçün sual intonasiyanın qavranılması 

nida intonasiyası ilə müqayisədə daha asandır. Nəticədə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda intona-

siyanın əhəmiyyətli dərəcədə pozulması ilə qavranılması prosesi ontogenetik əlamətlərdən kə-

narlaşmaqla inkişaf edir.  

Ekspressiv alaliyalı uşaqlar ifadənin mənasını çatdırmaq üçün intonasiyadan istifadə et-

mirlər. Lakin cümlədəki sözləri buraxaraq və ya onların sırasını dəyişdirməklə bunu etməyə 

çalışırlar. Həmçinin məktəbəqədər yaşlı ekspressiv alaliyalı uşaqlar ixtiyari formada intonasi-

yanı idarə edə bilmirlər. Ekspressiv alaliyalı uşaqlarda təkcə qavrayış prosesi pozulmur, həm 

də onların ekspressiv nitqində nitqin melodik tərəfində çətinliklər müşahidə olunur.  

Məktəbəqədər yaşlı normal nitq inkişafına malik olan və ekspressiv alaliyalı uşaqlarda in-

tonasiya fərqli xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. Məktəbəqədər yaşlı ekspressiv alaliyalı 

uşaqlarda intonasiya aşağıda qeyd edilən xüsusiyyətlərə malikdir: 

— öz səsinin hündürlüyünü və gücünü ixtiyari şəkildə tənzimləyə bilməməsi səbəbindən 

ekspressiv nitqində dinamik və ton dəyişikliklərinin olmaması; 

— emosiyaların fərqləndirilməsində çətinliklər və ekspressiv nitqdə ifadə edə bilməmək;  

— nitq sürətinə ixtiyari şəkildə nəzarətin pozulması; 

— ritmik strukturların qavranılmasının pozulması; 

— semantik və emosional məzmunu ilə əsaslandırılmayan, nitqin ritmik təşkilini pozan 

çoxlu fasilələrin olması; 

— ekspressiv nitqdə intonasiya strukturlarının qavranılması və həyata keçirilməsi prose-

sinin pozulması; 

— intonasiya strukturlarının tətbiqi prosesində məntiqi vurğunun rolunun səhv başa dü-

şülməsi, onun şifahi və ekspressiv nitqdə fərqləndirilməsinin çətinliyi.  

Normal nitq inkişafı olan məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda isə intonasiya aşağıdakı xüsusiy-

yətlərlə xarakterizə olunur: 

— səsin hündürlüyünün və gücünün modulyasiyalarının qavranılması formalaşmışdır. On-

ların səhvsiz formada təkrar edilməsi, bir qayda olaraq ikinci cəhddən sonra həyata keçirilir. 

Çətinliklər səsin hündürlüyünün aşağı düşməsindən yaranır; 

— səs tonunun emosional xarakterinin qavranılması formalaşmışdır. Uşaqlar intonasiya 

vasitəsilə ötürülən informasiyaları düzgün anlayaraq bir–birindən fərqləndirir və onları nitqdə 
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ifadə edə bilirlər; 

— sürətli, yavaş və orta tempin diferensiallaşdırılması, həmçinin məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlar nitq tempinə nəzarət etməyi bacarırlar, bu da intonasiyanın temporal komponentlə-

rinin formalaşmasını göstərir; 

— məktəbəqədər yaşlı uşaqlar həm eşitmə, həm də tələffüz prosesində məntiqi vurğunu 

ayırmağı düzgün formada həyata keçirir. Mətnin uzunluğu artdıqca “əsas” sözlərin qavranıl-

masında səhvlərin sayı artır; 

— uşaqlar tərəfindən intonasiyanı çatdırmaq üçün əksər hallarda fasilələrdən istifadə olu-

nur; 

— verilən intonasiyanın qavranılması aşağıdakı ardıcıllıqla ontogenetik xüsusiyyətlərə uy-

ğun olaraq formalaşmış və inkişaf etmişdir: nəqli, sual, nida. 

Müasir linqvistik anlayışlara görə intonasiya prosadik elementlərin məcmusudur və veri-

lən məlumatın mənasına uyğun olaraq nitq sürətinin təşkilində iştirak edən nitq ifadəsini for-

malaşdıran əsas səs vasitələrindən biri kimi nəzərdən keçirilir. O, ikitərəfli proses olmaqla 

həm nitqin qavranılmasında, həm də onun səslənməsində iştirak edir. Bu zaman kodlaşdırma 

üslubunda intonasiyanın aparıcı komponenti – melodiya, dekodlaşdırma üslubunda isə nitq 

qavrayışı – vurğudur. Çünki vurğu vasitəsi ilə onun digər bütün komponentlərinin qavranıl-

ması baş verir.  

Son olaraq fikirləri ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki, intonasiya uşaqların ən erkən öy-

rəndiyi dil faktorlarından biridir. Onların ontogenezdə uşaq tərəfindən mənimsənilməsi müəy-

yən qanunauyğunluqlara görə baş verir və bir sıra xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur.  

Məqalənin aktuallığı. Ünsiyyət uşağın sosiallaşmasının ən vacib əlamətlərindən biridir 

və ünsiyyətin vacib aspekti olan intonasiya ifadələr arasında fərq qoymağa, verilən informasi-

yalara və ya həmsöhbətinə öz münasibətini bildirməyə imkan verir. Məhz ekspressiv alaliyalı 

məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda intonasiyanın vəziyyətinin, xüsusiyyətlərinin, komponentlərinin 

öyrənilməsi məqalənin aktuallığını müəyyən edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ekspressiv alaliya zamanı intona-

siyanın xüsusiyyətlərinin, komponentlərinin, intonasiya pozulmalarının müəyyən edilməsi və 

sistemləşdirilməsi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ekspressiv alaliyalı uşaqlarda intonasiyanın 

öyrənilməsi sahəsində tədqiqat aparan bakalavr, magistrant və gənc tədqiqatçılar, həmçinin 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər problemin öyrənilməsi 

istiqamətində faydalana bilər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Ковшиков В. А. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления. М., 2006. 

2. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. М., 1998.  

3. Трауготт Н. Н. К вопросу об организации и методике речевой работы с мотор-

ными алаликами. Расстройства речи и слуха в детском возрасте. М., 1940. 

4. Хватцев М. Е. Логопедия: работа с дошкольниками. М., 2002. 

5. Волковой Л.С., Шаховской С.Н. Логопедия. М., 2002 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 265 

Н.А. Мехтиева 

 

Исследование интонации у дошкольников  

с экспрессивной алалией 

 

Резюме 

 
Статья посвящена изучению интонации детей с экспрессивной алалией дошкольно-

го возраста. Цель статьи - описать состояние интонации и ее развитие у дошкольников 

с экспрессивной алалией. Интонация-важный элемент языковой системы. Через инто-

нацию выявляется смысл речи и ее подтекст. Интонация представляет собой сложное 

явление, которое включает в себя несколько акустических компонентов. Это тон голо-

са, его тембр, интенсивность или сила звучания голоса, пауза и логическое ударение, 

темп речи. У детей с экспрессивной алалией управление интонацией в произвольной 

форме невозможно. 

 

N.A. Mehtiyeva 

 

The study of intonation in preschoolers with expressive alalia 

 

Summary 

 
The article is devoted to the study of the intonation of children with expressive alalia of 

preschool age. The purpose of the article is to describe the state of intonation and its 

development in preschoolers with expressive alalia. Intonation is an important element of the 

language system. Through intonation, the meaning of speech and its subtext are revealed. 

Intonation is a complex phenomenon that includes several acoustic components. This is the 

tone of the voice, its timbre, the intensity or strength of the sound of the voice, the pause and 

logical emphasis, the pace of speech. In children with expressive alalia, it is impossible to 

control intonation in an arbitrary form. 
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Dizartriya latınca tərcümədə “nitqin pozulması” deməkdir (dis-əlamətin və ya funksiyanın 

pozulması, ariton-birləşdirmə, bağlama). Dizartriya zamanı nitqin tələffüz tərəfinin pozulma-

sı nitq aparatının orqanik çatışmazlığı ilə bağlı olur. Dizartriya zamanı səs tələffüzü mexaniz-

minin bütün hissələrində pozuntu müşahidə olunur. Dizartriyanın ağır dərəcəsi (anartriya) za-

manı nitqin səs tələffüzü tərəfi tam olmur. Yüngül halda qüsur fonetik pozuntu ilə müşahidə 

olunur. Buna dizartriyanın sürtülmüş forması deyilir. 

Dizartriya termini ilk dəfə O.A. Tokareva tərəfindən işlənmışdır. O, dizartriyanın pozul-

muş formasını psevdobulbar dizartriya kimi xarakterizə edir. Onun fikrinə görə, uşaqlar səslə-

rin çoxunu tələffüz edə bilirlər, lakin nitqdə onları zəif avtomatlaşdırır və diferensasiya etmir-

lər. Bu uşaqlarda artikulyasiya hərəkətlərinin özünəməxsus şəkildə pozulmaları müşahidə olu-

nur: dil və dodaqların hərəkət məhdudluğu zamanı artikulyasiya üzvlərinin əzələ gücünün zəif 

olması müşahidə olunur. Bəzi hallarda hərəkətlərin zəifliyi və digər hallarda isə hərəkətlərin 

qeyri-iradiliyi müşahidə olunur (1, s. 23-56). 

M.P. Davıdova pozulmuş dizartriyanın dəyişilmiş təsvirini irəli sürdü: artikulyasiya apara-

tının motor funksiyalarının seçici əzələ sisteminin zəifliyi nəticəsində yaranan səs tələffüzü 

pozulmasını psevdobulbar dizartriya adlanmdırmaq olar. Onun sözlərinə görə, məktəbdə apa-

rılan loqopedik məşğələlər zamanı pozulmuş dizartriya üstünlük təşkil edir. 

A.N. Kornev isə nitq qüsürlarını bir başqa cür təsvir etmişdir. O, bu pozulmaları –səs  

tələffüzünün xüsusi, pozulması kimi təsvir edirdi. Bu pozulmalar artikulyasiya orqanlarının 

yüngül pozulmalarıdır. Bu zaman kobud səs tələffüzü pozulmalarına rast gəlinmir, tonusun 

kəskin pozulmaları, artikulyasiya əzələlərinin ağır inkişafsızlığı mövcud deyil. Xarici ədəbiy-

yatlarda bu cür pozulmaları nitq və artikulyasiyanın inkişafsızlığı termini ilə ifadə edirlər. 

DAS nitq hərəkətlərinə nəzarətin pozulmasını təsvir edir. B.J. Mondelars tədqiq olunan nitq 

pozulmasını belə müəyyən edir: Neyron mənşəli nitq pozulması: lakin dizartriyadan fərqli bu 

pozulma hərəki pozulmalar ilə əlaqəli deyil. 

Rus ədəbiyyatında qeyd olunan pozulmaların təsviri ücün müxtəlif terminlər təklif olun-

muşdur: artikulyasiyanın dispraksiyası, mürəkkəbləşmiş dislaliya və.s. Tədqiqatcı İ.B. Kareli-

na yeni terminologiyanı müəyyənləşdirdi və pozulmuş dizartriyanı minimal dizartrik pozulma 

kimi qeyd etdi (5, s. 10-14). 
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Dizartriyada səs tələffüzü pozulmaları müxtəlif dərəcələrdə təzahür edir və sinir sistemi 

zədələnmələrinin xarakterindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olur. Yüngül hallarda ayrı-ayrı 

səslərin təhrif olunması, pozulmuş nitq, daha ağır hallarda həm təhriflər, həm əvəzlənmələr, 

səs düşümü, müşahidə və temp, ifadəlilik, modulyasiya pozulur, ümumiyyətlə, tələffüz anla-

şılmaz olur. 

Mərkəzi sinir sisteminin ağır zədələnmələrində nitqin hərəki əzələlərinin tam iflic olması 

səbəbindən nitq funksiyası mümkün olmur. Belə pozulmalar anatriya adlanır. Nitqin dizartrik 

pozulmaları beyinin müxtəlif orqanik zədələnmələrində müşahidə olunur. Belə zədələnmələr 

yetkin insanlarda daha kəskin ifadə olunmuş ocaq xarakteri daşıyır. Uşaqlarda dizartriya, hər 

şeydən əvvəl, perinatal patologiyaların tezliyi ilə dölün və yeni doğulmuşun sinir sisteminin 

pozulmaları ilə əlaqədardır. 

Dizartriya çox zaman uşaq serebral iflicində (müxtəlif müəlliflərin araşdırmalarına görə 65 

%-dən 85 %-ə qədər; M.B. Eydinova və Y.N. Pravdina-Vinarskaya 1959; Y.M. Mastyunkova, 

1969, 1971) müşahidə olunur. Zədələn-mənin ağırlıq dərəcəsi, hərəki zonanın zədələnməsinin 

xarakteri, dizartriyanın tezliyi və ağırlığı arasında qarşılıqlı əlaqənin olduğu qeyd olunur (6).  

Uşaq serebral iflicinin ağır formalarında, uşağın yuxarı və aşağı ətraflarının iflicində uşaq 

tamamilə hərəkətsiz qalır, dizartriyalar (anartriyalar), demək olar ki, bütün uşaqlarda müşahi-

də olunur. Yuxarı ətrafların zədələnmələrinin ağırlaşmaları ilə nitqə xidmət edən əzələlərin 

zədələnmələri arasında, qarşılıqlı əlaqənin olduğu qeyd olunur.  

Dizartriyanın az ifadə olunan formaları, aşkar hərəki pozulmaların müşahidə olunmadığı 

uşaqlarda da təsadüf edilə bilər. Belə uşaqlar yüngül boğulma və ya doğuş zədəsi almış, ya-

xud onların anamnezində bətndaxili inkişaf dövründə, doğuş zamanı kəskin ifadə olunmamış 

arzu olunmaz təsirlər olur. Belə hallarda dizar-triyanın yüngül formaları minimal beyin dis-

funksiyalarının başqa əlamətləri ilə birləşir.  

Dizartriya probleminin vacib mərhələsi, dizartrik pozulmaların lokal-diaqnostik təzahürlə-

rinin öyrənilməsi mərhələsidir. Y.N. Vinarskaya tərəfindən ilk olaraq, yetkinyaşlı xəstələrdə 

ocaq zədələnmələri zamanı dizartriyanın kompleks nevrolinqvistik öyrənilməsi aparıldı. 

Dizartriyanın patogenezi müxtəlif xarici faktorların inkişafının bətndaxili dövründə, doğuş 

anında və doğuşdan sonra arzu olunmaz, mənfi təsiri nəticəsində mərkəzi və periferik sinir 

sisteminin orqanik pozulmaları ilə müəyyən olunur. Bu səbəblərin içində boğulma və doğuş 

zədəsi, hamiləlik dövründə sinir sisteminin yoluxucu xəstəlikləri, kəllə-beyin zədələri, nadir 

hallarda beyin qan dövranının pozulmaları, baş beynin şişləri, sinir sisteminin inkişaf qüsur-

ları, məsələn, kəllə-beyin sinirlərinin, nüvələrinin anadangəlmə Mobius sindromu, həmçinin 

sinir və sinir-əzələ sistemlərinin irsi xəstəlikləri mühüm yer tutur. 

Dizartriyanın kliniki-fizioloji aspektləri beyin zədələnmələrinin ağırlığı və lokallaşması ilə 

müəyyən olunur. Hərəki və nitq zonalarının, keçirici yolların yerləşməsi və inkişafında  

müəyyən rol oynayan anatomik və fəaliyyətdə qarşılıqlı təsir tez-tez dizartriyanın müxtəlif xa-

rakterli və dərəcəli hərəki pozulmalarla birləşməsini müəyyən edir. 

Dizartriyada tələffüz pozulmaları beyinin, nitqin hərəki mexanizmini idarə edən müxtəlif 

zədələnmələr nəticəsində yaranır. Buna aşağıdakılar aiddir: 

— nitq aparatı əzələlərinə gedən hərəki sinirlər; dil, dodaq, yanaq, aşağı çənə, udlaq, qırt-

laq, diafraqma, döş qəfəsi və s. əzələlər; 

— baş beyin gövdəsində yerləşən hərəki sinirlərin nüvələri; 

— baş beynin gövdəsində qabıqaltı şöbələrində yerləşən və ağlamaq, gülmək, qışqırmaq, 

ayrı-ayrı emosional ifadəli nidalar və s. sadə emosional şərtsiz refleksli nitq reaksiyalarının 

həyata keçirilməsini təmin edən nüvələr və s. 
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Göstərilən strukturların zədələnməsi periferik iflicin belə bir təsvirini yaradır: sinir im-

pulsları nitq əzələlərinə gedib çatmır, bu əzələlərdə mübadilə prosesləri pozulur, əzələlər süst-

ləşir, büzüşür, onların atrofiyası və afoniyası müşahidə olunur, kürək reflektor qövsünün fa-

silə etməsi nəticəsində, bu əzələlərin reflektoru yox olur, arefleksiya başlayır. 

Nitqin hərəki mexanizmi, həmçinin yüksəkdə yerləşən beyin strukturları tərəfindən aşa-

ğıdakı kimi təmin olunur: 

— qabıqaltı beyincik nüvələri və ötürücü yollar: -bunlar əzələ, tonusunun tənzimlənməsi-

ni, nitq əzələlərində əzələ yığılmalarının ardıcıllığını artikulyasiya, tənəffüs və səs aparatının 

koordinasiyasını, həmçinin nitqin emosional ifadəliliyini həyata keçirir. Bu strukturların zədə-

lənməsi zamanı əzələ tonusunun pozulmaları ilə müşayiət olunan mərkəzlərin ifliclərinin ayrı-

ayrı təzahürləri, həmçinin ayrı-ayrı şərtsiz reflekslərin güclənməsi, nitqin prosadik xarakteris-

tikalarının güclü pozulmaları: onun şəxsi səsinin yüksəkliyi, axıcılığı, emosional ifadəliliyi və 

şəxsi səs ahənginin pozulmaları müşahidə olunur (3). 

— baş beyin gövdəsində yerləşən kəllə-beyin nüvələrinə ötürücü sistemlərlə impulsların 

beyin qabığından nitq hərəki aparatının aşağı ötürülməsini təmin edən bu strukturların zədə-

lənməsi nitq aparatı əzələlərində əzələ tonusunun yüklənməsi ilə müşayiət olunan nitq əzələlə-

rinin mərkəzi iflicin şərtsiz reflekslərinin güclənməsi və artikulyar pozulmaların daha seçici 

xarakteri ilə fərqlənən görmə avtomatizm reflekslərinin meydana gəlməsi; 

— nitqin əzələ toxumalarını sinirlərlə təmin edən baş beyin qabığı şöbələri. 

Dizartriya zamanı baş verən xəstəlik dəyişiklikləri bir çox müəlliflər tərəfindən təsvir 

olunmuşdur (K.Thurell 1929; V.Slonimskya 1935; L.N. Şendoroviç 1938; V.Oppenheim 

1885 və b.) (4).  

Dizartriyanın xüsusiyyətləri onun tez-tez müxtəlif kliniki sindromların birləşməsi ilə mü-

şayiət olunan qarışıq xarakterli olmasıdır. Bu, onunla əlaqədardır ki, inkişaf etməkdə olan be-

yinə ziyanverici amilin təsiri nəticəsində yaranan zədə daha genişləndirilmiş xarakterə malik 

olur və nitqin idarəedici mexanizminin idarə olunmasına xidmət edən beyin strukturlarının zə-

dələnməsi çox vaxt digərlərinin inkişafının ləngiməsinə və fəaliyyətinin pozulmasına təsir 

göstərə bilər. Bu faktlar çox vaxt uşaqlarda dizartriyanın başqa nitq pozulmaları ilə birləşmə-

sini təyin edir: (nitq inkişafının ləngiməsi, nitqin ümumi inkişafdan geri qalması, motor alali-

yası, kəkələmə və s.), intensiv inkişaf dövründə uşaqda nitqin funksional sisteminin ayrı-ayrı 

halqalarının zədələnməsi, ümumilikdə, bütün nitq inkişafının mürəkkəb olmasına gətirib çıxa-

ra bilər. Bu prosesdə yalnız, öz nitq sisteminin hərəki hissəsinin pozulması yox, həm də arti-

kulyasiya, poza və hərəkətlərinin kinestetik qavrayışının pozulmaları da müəyyən rol oynayır. 

Nitq və təfəkkürün inkişafında nitq kinezteziyalarının rolunu ilk dəfə İ.M. Seçenov tərə-

findən göstərilmiş, sonralar İ.P. Pavlovun, A.A. Uxtomskinin, V.M. Bexterevin, M.M. Kol-

tsovanın, A.N. Sokolova və başqa müəlliflərin tədqiqatlarında inkişaf etdirilmişdir. N.İ. Jinkin 

nitqin inkişafında kinestetik təəssüratların böyük rolunu qeyd edirdi. “Nitq orqanlarının idarə 

olunması səhv tələffüz olunan, eşitmə ilə qəbul olunmayan səsin qavranılması zamanı, orqan-

ların vəziyyətini idarəetmə mərkəzinə xəbər verməsələr heç vaxt qaydasına düşməyəcək. Be-

ləliklə, kinezteziya əks-əlaqədən başqa bir şey deyildir. Bu əks əlaqə vasitəsilə idarə etmə 

mərkəzinə məlumat göndərilir və icra olunmaq üçün göndərilən əmrlərdən hansı yerinə yeti-

rilmişdir. Əks-əlaqə olmasa, nitq orqanlarının hərəkətinin idarə olunması üzrə təcrübənin top-

lanması imkanları tamamilə məhdudlaşar və insan danışmağı öyrənə bilməzdi, əks-əlaqənin 

güclənməsi nitqin öyrənilməsini asanlaşdırır və tezləşdirir (2).  

Güclənən hissiyyat bütün nitq əzələlərinin işini müşayiət edir. Belə ki, ağız boşluğunda di-

lin, dodaqların, aşağı çənənin hərəkəti zamanı əzələ gərginliyinin dərəcəsindən asılı olaraq, 
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müxtəlif diferensiallaşmış əzələ təəssüratları meydana çıxır. Bu və ya digər səslərin tələffüzü 

zamanı hərəkətlərin istiqaməti və müxtəlif artikulyasiya quruluşları hiss olunur. 

Dizartriya zamanı çox vaxt güclənən təəssüratların dəqiqliyi pozulur və uşaq gərginlik və-

ziyyətini, yaxud əksinə, nitq aparatı əzələlərinin boşalmasını, məcburi qeyri-iradi hərəkətləri, 

düzgün olmayan artikulyar quruluşları qavraya bilmir. Güclənən əks-afferentasiya bütöv nit-

qin funksional sisteminin mühüm halqası hesab olunur. Bu halda beyin qabığında yerləşən 

nitq zonalarının doğuşdan sonrakı inkişafını təmin edir. Buna görə də, güclənən əks afferenta-

siya dizartriyalı uşaqlarda beyin qabığı strukturlarının alın, əmgək-gicgah zonalarının forma-

laşmasını ləngidə və poza bilər, nitq funksiyalarına birbaşa təsir göstərən müxtəlif funksional 

sistemlərin işində inteqrasiya prosesinin sürətini azaldar. Buna nümunə dizartriyalı uşaqlarda 

eşitmə və hissi qavrayış arasında qarşılıqlı əlaqənin kifayət qədər inkişaf etməməsi ola bilər.  

Məqalənin aktuallığı. Bir nitq qüsuru kimi dizartriya və onun yaranma səbəbləri daim öz 

aktuallığını qoruyub saxlayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Dizartriyanı yaradan səbəblər, onların ağırlıq dərəcəsi və qüsu-

run lokallığı kimi mühüm əhəmiyyətli məsələlər araşdırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dizartriyalı uşaqlarla işləyən mütəxəssislər 

qüsurun yaranma səbəbini və ağırlıq dərəcəsini bilməklə öz fəaliyyətlərində uğurlar əldə edə-

cəklər. 
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И.М. Рзаханова 

 

Причины дизартрии у детей дошкольного возраста 

 

Резюме 
 

Исследования показали, что существуют различные причины дизартрии у детей 

дошкольного возраста. Основная причина проблемы – разная степень поражения кори 

головного мозга. 

В статье описаны симптомы различных форм дизартрии, наблюдаемых в результате 

поражения головного мозга во внутриутробном, натальном и постнатальном периодах. 

Однако в то же время в статье также указаны причины нарушений голоса и их проя-

вления в разной степени, а также нарушения произношения, показаны этапы изучения 

проблемы. 

В целом автор тщательно изучил и проанализировал причины дизартрии. 
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I.M. Rzakhanova 

 

Causes of dysarthria in preschool children 

 

Summary 

 
Studies have shown that there are various causes of dysarthria among preschool children. 

The main reason for the problem is various degrees of damage to the cerebral cortex. 

The article describes the symptoms of various forms of dysarthria observed as a result of 

brain damage in the prenatal, natal and postnatal periods. However, at the same time, the 

article also identifies the causes of voice disorders and their manifestations to varying 

degrees, as well as pronunciation disorders, and shows the stages of studying the problem. 

In general, the author has thoroughly studied and analyzed the causes of dysarthria.                                                                

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.01.2022 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 271 

Psixi inkişaf ləngiməsi olan uşaqlarda hafizənin  

korreksiyasında didaktik oyunlardan istifadə 
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Açar sözlər: psixi inkişaf ləngiməsi, hafizə, oyun-təlim, tapşırıq, korreksiya, inkişaf 

Ключевые слова: задержка психического развития, память, игра-обучение, зада-

ние, коррекция, развитие 

Key words: slowing mental development, memory, play-training, task, correction, 

development 
 

Oyun – uşaq fəaliyyətinin aparıcı növüdür. Uşaqlar vaxtlarının çox hissəsini oyunda keçi-

rirlər. Hətta kiçik məktəblilərin həyat fəaliyyətində də oyun fəaliyyəti mərkəzdə durur. Kiçik 

məktəb yaşlı PİL olan uşaqların maraq dairəsini, tamamilə oyun təşkil edir. Bu zaman onlar 

məktəb fəaliyyətinə qoşula bilmirlər. Psixi inkişafın ləngiməsi olan uşaq kütləvi məktəb sinfi-

nin atmosferinə uyğunlaşa bilmir və oyun fəaliyyətində qalırlar. Bir qayda olaraq, PİL olan 

kiçik məktəblilər tək oynayırlar.  

Didaktik oyun çoxşaxəli, mürəkkəb pedaqoji hadisədir: o, PİL olan kiçik məktəb yaşlı 

uşaqların oyun metodu ilə təlim, təhsil, müstəqil oyun fəaliyyəti və uşaq şəxsiyyətinin hərtə-

rəfli tərbiyəsinin vasitəsidir. Psixoloji təcrübədə korreksiya və terapevtik məqsədlər üçün di-

daktik oyunun istifadəsi tarixən psixoanalizin nəzəri ənənələri ilə bağlıdır. Didaktik oyunun 

istifadəsinə hələ əsrin iyirminci illərində M. Kley, A. Freydin əsərlərində başlanılmışdır.  

H. Hug-Helmut: Nəzəriyyə və praktikanın inkişafı didaktik oyunun terapevtik və korreksi-

yaedici məqsədlər üçün istifadəsini uzun müddət iki yanaşma çərçivəsində, psixoanalitik, 50-

ci illərdən başlayaraq isə humanist yanaşma kimi həyata keçirib. Yanaşmaların hər biri di-

daktik oyunun psixoloji mahiyyəti, onun korreksiyaedici-inkişafa təsir mexanizmləri və inki-

şafdakı təsiri haqqında öz təsəvvürlərini reallaşdırmışdır. 

Didaktik oyunların əsas vəzifəsi PİL olan uşaqlarda kifayət qədər formalaşmamış intellek-

tual bacarıqları korreksiya etməklə onların təhsil-tərbiyə prosesinə qoşulmasına kömək et-

məkdir. Hafizənin inkişafına yönəlmiş tapşırıqlar yalnız idraki qabiliyyətləri inkişaf etdirmir, 

həmçinin uşağın həyat təcrübəsini zənginləşdirir, adətən diqqəti cəlb etməyən predmetləri 

görməyə imkan verir. Buna görə PİL olan uşaqlar, məktəbəqədər yaşlı uşaqların xüsusiyyətlə-

rini qoruyaraq, canlı, emosional rəngli məlumatları daha yaxşı xatırlayırlar, yaddaşın inkişafı 

üçün tapşırıqlar da məhz bu prinsip üzərində qurulmalıdır. İnkişaf etdirici oyunlardan əlavə 

tapşırıqlar da vardır, lakin uşaqlar üçün tapşırıqların oyun formasında olması daha səmərə-

lidir. Bir neçə oyun-tapşırıqları nəzərdən keçirək: 

Tapşırıq 1: İlk tapşırıq vizual təsvirləri yadda saxlamaq və təkrar etməkdən ibarətdir. 

Uşaq bu və ya digər təsviri, məsələn, avtomobili çəkməlidir. Başlanğıc üçün şəkillər çox sadə 

olmalı, zaman keçdikcə detallarla mürəkkəbləşdirilməlidir. Yəni, əvvəlcə uşağa oğlan rəsmini 

çəkmək tapşırılırsa, bir müddət sonra onu emosiyası ilə təsvir etməsi, yəni şən oğlanı təsvir et-

məsi tapşırılır və s. Bundan sonra, uşağı, məsələn, sevinc və ya hər hansı digər qeyri-obyektiv 

təsviri çəkməyi tapşıra bilərsiz. Bu tapşırıqda bir neçə dəyişiklik mövcuddur. Məsələn, uşağa 
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otuz saniyə ərzində sadə bir rəsm verərək daha sonra onu təkrarlamasını, yenidən təsvir etmə-

sini tapşırmaq olar. 

Tapşırıq 2: Uşağa söz siyahısı verərək ona bu sözləri hansısa meyara görə qruplaşdırmağı 

tapşırın. Daha sonra, hər qrupun sözlərini ümumiləşdirəcək hekayənin tərtib olunmasını tap-

şırmaq da mümkündür.  

Tapşırıq 3: Bu tapşırıq əvvəlki ilə çox oxşardır. Burada, uşağa mənaca bağlı olmayan iki 

söz verilir. Məsələn, pişik və qəhvə. Uşaq bu sözləri cümlədə işlətməlidir. Məsələn, “pişik 

qəhvəni sevmir” və ya “pişik qəhvə qabını yerə atdı” və s. 

Tapşırıq 4: Tapşırıq 5-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Uşağa maraqlı və qısa mətn 

oxuyun. Sonra ondan mətnin əsas fikrini kağızda təsvir etməyi və mətni təkrar danışmasını 

xahiş edin. Daha sonrakı mərhələlərdə, tapşırığı çətinləşdirmək və uşağa mətnin müəyyən də-

rəcədə artırılmasını tapşırmaq da məqsədəuyğundur. 

Bütün tapşırıqlar PİL olan uşağın yaddaşı, assosiativ düşüncəsinin inkişafı prinsipi əsasın-

da qurulur. Tapşırıqların oyun formasında təqdim olunması uşaqlarda daha çox maraq yaradır. 

Hafizənin inkişafı üçün nəzərdə tutulan didaktik oyunlara “Heyvanları və onların sayını 

yadda saxla” oyununu da misal gətirə bilərik. Bu oyun vizual və məntiqi yaddaşı inkişaf etdir-

mək məqsədi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onun təşkili üçün müxtəlif sayda ev heyvanlarının 

təsviri və müvafiq rəqəm olan 5 şəkildən istifadə olunur: 1. şəkil - bir dəvə və 1 rəqəmi, 2. şə-

kil - 2 inək və 2 rəqəmi, 3. şəkil - 3 qoyun və 3 rəqəmi, 4. şəkil - 4 donuz və 4 rəqəmi, 5. şəkil 

- 5 dovşan və 5 rəqəmi. Oyun günün birinci yarısında korreksiya məşğələləri zamanı keçirilə 

bilər. İlk olaraq, müəllim lövhəyə 1 dəvə və 1 rəqəmi olan birinci kartı yapışdırır, sonra isə 

uşaqlardan heyvanı adlandırmaqlarını, xüsusiyyətlərini və sayını deməyi xahiş edir. Uşaqlar 

hamısı birlikdə heyvanın adını və nömrəsini söyləyirlər. Sonra müəllim lövhəyə 2 inək təsviri 

və 2 rəqəmi olan kartı yapışdırır, uşaqlardan heyvanın adını, onun xüsusiyyəti və nömrəsini 

deməyi xahiş edir. Uşaqlar da birlikdə heyvanın adını və nömrəsini deyirlər. Beləliklə, uşaqlar 

hər təsvirə uyğun olaraq, heyvanın sayını və xüsusiyyətini söyləyirlər. Bütün kartlar lövhəyə 

bərkidildikdən sonra pedaqoq uşaqların diqqətini birinci kartdan altıncı kartadək heyvanların 

ölçüsünün necə dəyişdiyinə yönəldir: birinci kartda ən böyük heyvan dəvə, sonuncu kiçik 

heyvan isə dovşandır, yəni heyvan nə qədər azdırsa, onun sayı bir o qədər çoxdur. Bütün kart-

lar lövhədə olduqda, pedaqoq bir daha heyvanın adını və sayını uşaqlarla birgə təkrarlayır. 

Bundan sonra kartlar çıxarılır. Pedaqoq nömrələri ardıcıllıqla olan kartları göstərir, uşaqlar 

heyvanları xatırlayır və onları adlandırırlar. Birinci mərhələdə uşaqlar heyvanları rəqəmlərlə 

adlandırmaqda çətinlik çəkir, ikinci mərhələdə isə heyvanların adını çəkirlər. Rəqəm kartları 

təkrar-təkrar göstərildikdə, uşaqlar heyvanları adlandırmaqda inamlı və uğurlu olurlar. Üçün-

cü mərhələdə isə pedaqoq nömrələri səpələnmiş şəkildə təqdim edir. 

PİL olan uşaqlarla pedaqoji işdə “oyun məktəbi”nin əhəmiyyətini və faydalılığını vurğula-

yan Rusiyalı pedaqoq, psixoloq P.F. Kapterev müxtəlif səbəblərə görə inkişafında başqaların-

dan geri qalan, yəni inkişaf çatışmazlığı olan, bir çox fəaliyyətləri yerinə yetirməkdə çətinlik 

çəkən şəxslərin çox olduğunu yazırdı. 

Belə uşaqlar oyunsuz məktəbdə inkişaf etmək əvəzinə kütləşəcək, bitki örtüyünə çevrilə-

cək, heç nə etmədən vaxt keçirəcəklər. Əgər müəllim o qədər mahirdirsə, dərslərin tədrisi 

müəyyən dərəcədə oyunlarla əlaqələndirilirsə, o, belə uşaqları hərəkətsizliklə, oturmaqla bağlı 

sərbəst enerjili oyundan mücərrəd öyrənməyə sərt keçidi yumşaltmağı bacarırsa, o, bacarıq-

ların açılmasının açarını alacaq. 

PİL olan uşaqların psixofiziki inkişafında çatışmazlıqların profilaktikası və korreksiyasına 

yönəlmiş tibbi-pedaqoji tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçirilməsinə aşağıdakılar daxil-
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dir: 

a) uşaqda PİL-nin erkən diaqnostikası; 

b) PİL olan uşaqların idrak qabiliyyətlərinin vəziyyətinin, sağlamlıqlarının ümumi vəziy-

yəti və inkişaf potensialının hərtərəfli öyrənilməsi ("yaxın inkişaf zonası"nı nəzərə almaqla); 

c) idrak imkanlarının maksimum inkişafına və onların praktiki təcrübəsinin zənginləşmə-

sinə yönəlmiş korreksiya-tərbiyə işinin aparılması; 

d) müalicə-sağlamlıq tədbirləri. 

Qeyri-ixtiyari yaddaşın korreksiyası və inkişafı üçün oyunun tapşırıqları: PİL olan mək-

təblilərdə ixtiyari yaddaşın formalaşması ilk növbədə tapşırığı qəbul etmək bacarığının inkişa-

fı ilə bağlıdır. Buraya, tapşırığı sona qədər dinləyə bilmək; tapşırıq zamanı lazımi məlumatları 

aktiv şəkildə yadda saxlamağa çalışmaq aid edilir. Bu tapşırıqlar tədris fəaliyyəti zamanı qey-

ri-ixtiyari yaddaşın inkişafına kömək edir: 

1) şagirdlərə 8-10 elementin təsvir olunduğu şəkil 10-20 saniyə ərzində nümayiş olunur. 

Burada olan elementlərin, mümkün qədər çox hissəsini uşaq yadda saxlamağı bacarmalıdır. 
2) Yadda saxlanılanlara uyğun olaraq, təsvirdə nə göstərildiyini ətraflı təsvir etmək vacibdir. 

3) Lövhədə müxtəlif yerlərdə 6-8 sayı çərçivəsində obyektlərin təsvirləri, həndəsi fiqurlar, 

rəqəmlər və hərflər yapışdırılır. Şagirdlərdən 30 saniyə ərzində nəyin harada olduğunu diq-

qətlə nəzərdən keçirmələri xahiş olunur. Sonra lövhə ekranla örtülür, hansı şəkillərin lövhənin 

hansı hissəsində olduğunu yada salmaq lazımdır. 

4) Pedaqoq mənaca əlaqəsi olmayan 5-7 söz oxuyur. Sonra bir söz, iki söz atlayaraq onları 

təkrarlayır. Uşaqlar yaddaşa uyğun olaraq, söz zəncirini yenidən qurmalıdırlar.  
5) Uşaqlar pedaqoqun göstərişi yaddaş sıralamasına uyğun olaraq, hərəkətləri təkrarlayırlar. 

Müasir alimlər tərəfindən oyunun həm idrak bacarıqlarının inkişafı, həm də inkişaf çətin-

liklərinin aradan qaldırılmasında səmərəli vasitə olduğu, psixo-pedaqoji korreksiya prosesinin 

“generatoru” rolunu oynadığı vurğulanır (L. A. Venger, Y. Z. Gilbux, N. İ. Qutkina, İ. V. 

Dubrovina, E. E. Kravtsovu, U. V. Ulyenkova və s.). Düzgün metodik vasitə ilə təmin olunan 

oyun, şagirdlərdə "düşüncə gücünü" oyandırır, onları ətraf aləmi dərk etməyə asan və sərbəst 

şəkildə stimullaşdırır. S. A. Şmako (1994) bu məqsədlə istifadə olunan oyunların intellektual, 

əqli, tədris, didaktik adlanmasını hesab edir. Bu onların ilk növbədə intellektə, əqlin bütün xü-

susiyyətlərinin inkişafına və uşaqların idrak fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına yönəldilməsini 

vurğulayır. Belə oyunlar tədris və qeyri-tədris materialı üzərində qurula bilər və istənilən fənn 

üzrə istənilən dərsin strukturuna, eləcə də uzadılmış gün qrupunun iş saatlarına daxil edilir. 

Hər bir pedaqoqun fərdi tipoloji xüsusiyyətlərindən, meyl və maraqlarından, korreksiya-

inkişaf işinin mərhələsindən asılı olaraq uşaqlara təklif edə biləcəyi öz “Uşaq İdrak Oyunları 

Ensiklopediyası” olması arzu olunandır. Sinifdə uşaqların asudə vaxtlarında özləri müraciət 

edə biləcəyi intellektual inkişaf etdirici oyunlar üçün oyun otağı yaratmaq da inkişaf etdirici 

addımlardan biridir. Kompüter oyunlarının inkişafı fəza oriyentasiyası, qavrayış, diqqət, əl-

göz koordinasiyası, yaddaş, əqli əməliyyatlar və s. kimi təhsil fəaliyyəti üçün vacib funksiya-

ları və prosesləri təkmilləşdirmək üçün təsirli vasitədir. Onlar korreksiya və inkişaf təcrübə-

sində uğurla istifadə edilə bilər, yalnız sanitar və gigiyenik standartlara ciddi riayət edilməsi-

nin zəruriliyini də xatırlamaq vacibdir. 

Məqalənin aktuallığı. Psixi inkişaf ləngiməsi olan uşaqlarda hafizənin korreksiyasında 

istifadə olunan didaktik oyunların sistemləşdirilməsi mütəxəssislərin bu kateqoriyalı uşaqlarla 

işində kömək edə bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Psixi inkişaf ləngiməsi olan uşaqlarda hafizənin korreksiyasında 

istifadə olunan didaktik oyunların müəyyənləşdirilməsi 
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Məqalənin əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu sahədə iş aparan mütəxəssislər qeyd olunan didak-

tik oyunlardan istifadə edə bilərlər. 
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С.Х. Гахраманова 

 

Использование дидактической игры для коррекции  

памяти у детей с задержкой психического развития 
 

Резюме 
 

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в 

целях воспитания дошкольников, обучения их различными действиям с предметами, 

способами и средствам общения. Дидактическая игра успешно используется и как фор-

ма обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство воспитания 

различных сторон личности ребенка. Перед педагогическим коллективом специальных 

учреждений для детей младшего школьного возраста с задержкой психического разви-

тия стоит задача подготовить своих воспитанников к обучению в специальной школе, а 

в будущем и к производительному, общественно полезному труду и к самостоятельной 

жизни. Основная цель дидактических игр, развитие интеллектуальных способностей, 

внимания и памяти детей с задержкой умственного развития. 

 

S.X. Gahramanova 

 

The use of didactic games for memory correction  

in children with slowing mental development 
 

Summary 

 
The game is one of the types of activities that adults use to educate children of preschool 

age, provide them with various information about objects and objects and teach them how to 

communicate. Didactic game is successfully used both as a form of training and as an 

independent game activity and as a means of educating various sides of the child's 

personality. One of the tasks facing the pedagogical staff of special institutions for children of 

secondary school age is the education of children with batteries in a special school, and in the 

future the task of preparing them for industrial, socially useful labor and independent life. The 

main goal of didactic games is to develop intellectual abilities, attention, memory of children 

with slowing mental development. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 18.01.2022 
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Musiqi təliminin məqsədinin psixoloji əsaslandırılması 
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baş müəllimi 

E-mail: zemfirasultanova52@mail.ru 
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Açar sözlər: mədəniyyət, musiqi, inkişaf, incəsənət, psixologiya 

Ключевые слова: культура, музыка, развитие, искусство, психология 
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Didaktikada “təlimin məqsədi”nə müxtəlif istiqamətdə yanaşmalar mövcuddur. Bizim təq-

dim etdiyimiz və araşdırdığımız elmi işdə tədris fənninin məqsədi xarakterizə olunur. Pedaqo-

gika elminin ümumi nəzəriyyəsinə görə təlimin əsas məqsədi böyüməkdə olan nəsil tərəfin-

dən insanlığın toplanmış sosial və mənəvi cəhətdən təcrübəsinin mənimsənilməsidir. Müasir 

didaktikada fənnin əsaslandırılmasına xüsusi yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmalar aşağıda-

kılardan ibarətdir: 

– müəyyən fənnə uyğun gələn elmin, yaxud incəsənətin, bizim misalda musiqinin, musiqi-

şünaslığın araşdırılması; 

– şagird şəxsiyyətinin pedaqoji-psixologiyasının nəzərə alınması; 

– fənnin məqsədinə ümumi didaktikada öz əksini tapmış, təlim prosesinin qanunauyğun-

luqları prizmasından baxmaq. 

Musiqi təliminin əsasını müasir musiqi elmində formalaşdırılmış musiqi mədəniyyəti haq-

qında anlayışlar təşkil edir. 

Rus musiqi nəzəriyyəçisi L.A. Mazelin dediyinə görə, musiqi elmi uzun müddət musiqinin 

diferensiyasına, texnoloji təhlilinə yönəlmişdi ki, məhz bu səbəbdən musiqi bilikləri musiqi 

mədəniyyətinin tələblərinə tam cavab verə bilmirdi. 

Son 10-20 ildə bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda – musiqi təlimi, musiqi tərbiyə-

si, musiqi estetikası sahələrində aparılan fundamental elmi tədqiqatlarda, musiqi biliklərinin 

inteqrasiyasında keyfiyyətcə sıçrayışlar olmuşdur. 

Musiqi estetikasında «musiqi mədəniyyəti» anlayışı öz əksini belə tapıb: 

“Cəmiyyətin musiqi mədəniyyətini musiqinin və onun sosial mədəniyyətinin vəhdəti təşkil 

edir. Bu mürəkkəb sistemə aşağıdakılar daxildir: 

– müəyyən sistemin yaratdığı və qoruduğu musiqi dəyərləri; 

– musiqi dəyərlərinin yaradılma, qorunma, ifa etdirmə, yayılma, qavrama və istifadə etmə 

sahəsində bütün fəaliyyətlər; 

– bu fəaliyyət növlərinin onların bilikləri, bacarıq və vərdişləri, eyni zamanda digər key-

fiyyətləri ilə birlikdə uğurunun təmin etməsi”. 

Musiqi mədəniyyətində əsas yeri cəmiyyət tərəfindən toplanmış incəsənət dəyərləri tutur. 

Şəxsiyyətin musiqi mədəniyyəti isə insanın bu dəyərləri mənimsəmə dərəcəsi ilə xarakterizə 

olunur. Musiqi pedaqogikasında musiqi mədəniyyəti anlayışına bu cür yanaşma çox vacibdir, 

belə ki, bu yanaşma musiqi mədəniyyətinin məzmununu, formasını və insana təsirini açıqlaya 

bilir. 
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Musiqi estetikası musiqiyə reallığın bədii inkişafının spesifik forması kimi baxır. Onun 

məzmununun əsasını müxtəlif həyat hadisələri, insanın mənəvi-daxili aləmi, təbiət hadisələri 

təşkil edir. Bədii əsərlərin mənəvi dəyərləri sosial hadisə kimi onun müasir ideya-estetik mə-

nası ilə təyin edilir: xəlqiliyi, realizmi və demokratizmi, sosial və bədii ümumiləşdirilmələri, 

vətənpərvərliyi və bəşəriliyi. 

Musiqi pedaqogikası üçün musiqi nəzəriyyəçilərinin səs vasitələrini (lad, metroritm, har-

moniya, tembr və s.) musiqi əsərlərinin sosial məzmununun səviyyəsini təyin edən faktor kimi 

qəbul etməklərinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Beləliklə, musiqi təliminin məqsədinin əsasını bu cür müəyyən etmək olar: 

– Musiqi sənəti-sosial hadisə olub, böyüməkdə olan gənc nəslin inkişaf etmiş şəxsiyyət ki-

mi formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

– Musiqi mədəniyyətinin məzmununun yaradıcı əsasını klassik musiqi, xalq incəsənət nü-

munələri və müasir musiqi təşkil edir. 

Musiqi təliminin (son nəticə olaraq musiqi mədəniyyətinin) məzmununa, müasir şagirdin 

şəxsiyyətyönlü inkişafına onun psixi imkanları baxımından nəzər yetirək. Bildiyimiz kimi, 

bütün fənlərin tədrisi prosesində olduğu kimi, “Musiqi” fənninin tədrisi prosesində müəllim 

öyrətmək məqsədilə fəaliyyət göstərir, şagird isə müəllimin rəhbərliyi altında öz musiqi mə-

dəniyyətinin formalaşmasında (ibtidai siniflərdə), sonradan (5-8 siniflərdə) həmin musiqi mə-

dəniyyətinin inkişaf etdirilməsi prosesində fəal iştirak edir ki, bunun da nəticəsində məktəbli-

lərdə müəyyən şəxsiyyət keyfiyyətləri yaranır. 

Bununla əlaqədar iki əsas sual meydana gəlir: 

1.Musiqi mədəniyyətinin məzmunu hansı formada verilməlidir ki, şagird onu başa düşsün, 

o, şagirdin psixi imkanlarına cavab verə bilsin, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir gös-

tərsin? 

2.Musiqi mədəniyyətinə yiyələnmiş şagirddə hansı keyfiyyətləri formalaşdırmaq nəzərdə 

tutulur? 

Şagirdin psixi imkanlarına onun şəxsiyyətyönlü inkişafının potensialını və eyni zamanda 

pedaqoji prosesin nəticələrini nəzərə alaraq baxmaq lazımdır. Əgər qoyulmuş məqsəd qarşı-

sında sosial tələblər, şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınarsa onda musiqi təlimi bu inki-

şafı nəinki qabaqlayacaq (L.S. Vıqotski), eyni zamanda bu inkişafın düzgün istiqamətə yönəl-

məsinə köməklik göstərə biləcəkdir. Bu cür yanaşma şagirdlərin musiqi mədəniyyətinə yiyə-

lənməsi prosesində psixi imkanlarını öyrənərkən xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Məktəblilərin psixi imkanları probleminə müasir tələblər baxımından nəzər yetirsək, görə-

rik ki, müasir məktəblərimizin yaşadığı real ictimai şəraiti və inkişafı nəzərə almaq lazımdır. 

Bu şəraitlərə şəxsiyyətin psixi inkişafına kömək edən imkanlar kimi baxılmalıdır. Bu vəziyyət 

bir tərəfdən şagirdin musiqi mədəniyyətinin mənimsənilməsi prosesində böyük sosial təcrübə-

nin rolunu, digər tərəfdən musiqinin məzmununun həyatı rolunu təsdiq edir. Müstəqillik şərai-

tində böyüyən və inkişaf edən məktəblilərin mənəvi psixi simasına nəzər yetirsək görərik ki, 

dövlətin hər şeyi elmi-texniki inkişafa yönəltdiyi bir zamanda, şəxsiyyətin intellektual keyfiy-

yətlərə malik olması çox vacibdir.  

Müasir məktəblinin son dövrlərdə intellektual keyfiyyətləri diqqətə çatacaq dərəcədə inki-

şaf etmişdir. Hətta, kiçik yaşlı məktəblilərin intellektual imkanları o dərəcəyə çatmışdır ki, 

müasir dünya psixoloqları artıq təlimin ilk mərhələlərindən elmin əsaslarını öyrənməyi, mə-

nimsəməyi məsləhət görürlər (D.B. Elkonin, B.B. Davıdov və b.).  

Təlimin birinci pilləsində vacibdir ki, biliklər şagirdlərin həyat təcrübəsi ilə vəhdətdə ola-

raq fənnin məzmununun mənimsənilməsinə kömək etmiş olsun. Digər pillələrdə bu biliklər 
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qavrama fəaliyyəti prosesində bir növ bünövrə olmalıdır. İntellektual inkişafın daha yüksək 

mərhələlərində bu biliklər hadisə və qanuna uyğunluqları sosial dəyərlənmə ilə nəticələnməli-

dir. 

Şagirdin emosional sferası onun daxili-mənəvi aləmində çox böyük yer tutur ki, bu da 

onun ətraf aləmlə münasibətində, yeniliyi öyrənməyə can atdıqda, fəal təlim prosesində və s. 

özünü göstərir (S.L. Rubinşteyn, B.İ. Dodonov, D.B. Kobalevski, U. Əliyev, O.M. Rəcəbov, 

S. Quliyev və başqaları). 

Musiqi pedaqogikasında şagirdlərin emosional həyatının xüsusiyyətlərini bilmək ona görə 

vacibdir ki, emosional şəraitdə şəxsiyyətin ideya-mənəvi keyfiyyətləri təbii olaraq ifadə olu-

nur və inkişaf edir. 

Şəxsiyyətin emosional və şüurlu inkişafının vəhdəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, bunun 

nəticəsində təlim fənlərinin, o cümlədən incəsənət fənlərinin məzmununun mənimsənilməsi 

prosesində şagirdlərin psixoloji imkanlarının artmasında özünü büruzə verir. 

“Musiqi” fənninin məqsədi anlayışı özündə məktəblilərin musiqi qabiliyyətlərini birləşdirir. 

Musiqi qabiliyyətlərini geniş və qısa anlayış kimi bir-birindən fərqləndirirlər. 

Birinci – musiqinin emosional sferasında və obrazlı intonasiya səmtində olan qabiliyyətlər. 

İkinci – musiqinin akustik sferasına səmtlənmiş qabiliyyətlər. 

Musiqi qavranması prosesində musiqi qabiliyyətləri əsərləri obrazlı-məzmunlu cəhətləri 

ilə əlaqədar olur. Problemə bu cür yanaşmanı musiqi qabiliyyətlərinin inkişafına məktəblilərin 

musiqi mədəniyyətinin formalaşmasında bir açar, bir yol hesab etmək olar. 

Musiqi qabiliyyətlərinə bu cür münasibət şagirdlərdə bu qabiliyyətlərin intensiv inkişafına 

səbəb ola bilər. Bunun üçün aşağıda göstərilən şərtlərə riayət olunmalıdır: birinci, musiqinin 

həyatla fəal əlaqə yaradılması; ikinci, görmə, duyma və hərəkətlərlə əlaqədar qabiliyyətlərin 

musiqi eşitmə ilə əlaqəsinin yaradılması: üçüncü, musiqi qabiliyyətlərin ümumiləşmiş nəticəsi 

olan melodik eşitmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi; dördüncü, musiqi qavranılması prose-

sinə musiqi biliklərinin daxil edilməsi. 

Musiqi mədəniyyətinin mənimsənilmə prosesində musiqiyə təlabat şəxsiyyətin inkişafı sə-

viyyəsini xarakterizə edir. Musiqiyə tələbat-şagirdlərin musiqi incəsənətinə müsbət və daimi 

münasibəti deməkdir. Bu, iki formada özünü göstərə bilir: tələbat-mənəvi dəyərlərin, musiqi 

əsərlərinin mənimsənilməsi kimi və musiqi fəaliyyətində olan tələbat. Şəxsiyyətin musiqi in-

kişafının ilk mərhələsində musiqi insanın hisslərini, əhval-ruhiyyəsini, musiqi obrazlarını ifa-

də edir. Sonrakı mərhələdə, artıq musiqi dili mənimsənildikdən sonra, şəxsiyyətin musiqiyə 

münasibəti ümumiləşmiş halda olur. Musiqiyə tələbatın daha yüksək mərhələsində estetik bi-

liklərin musiqi qavranılması prosesinə tətbiqi nəzərə çarpır və şagird qəbul edilmiş amillərə 

istinad edərək incəsənət dəyərlərinə öz şəxsi münasibətlərini bildirirlər. 

İncəsənət əsərlərinin dəyərləndirilməsinin əsasını ümumiləşmiş musiqi bilikləri təşkil edir. 

Bunlar şagirdin musiqi təcrübəsinin inkişafına, incəsənətə münasibətin yaranmasına və bütöv-

lükdə şagirdin musiqi aləminə münasibətinə öz müsbət təsirini göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Musiqi mədəniyyətinin mənimsənilmə prosesində musiqiyə tələbat 

şəxsiyyətin inkişafı səviyyəsini xarakterizə edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Musiqi müəllimi ixtisasını seçən hər bir kəs musiqi maraqları və 

yaradıcılıq xüsusiyyətlərini daima təkmilləşdirərək inkişaf etdirilməlidir. Bu sənət cəmiyyətlə, 

onun mədəniyyəti və ideologiyası ilə sıx bağlı olaraq dəyişir, yeniləşir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Musiqi təliminin məqsədinin psixoloji əsaslan-

dırılması şagirdin musiqi təcrübəsinin inkişafına, incəsənətə münasibətin yaranmasına və bü-

tövlükdə şagirdin musiqi aləminə münasibətinə öz müsbət təsirini göstərir. 
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Обоснование психологической значимости  

музыкального обучения 

 

Резюме 

 
Систематическое получение знаний о музыке, формирование умений и навыков 

должны быть направлены прежде всего на развитие эмоциональной чувствительности, 

интереса детей к музыке. Особое значение имеет проблема заинтересованности в обу-

чении музыке, которая также является одной из основных проблем общей педагогики. 

 

Z.S. Sultanova  

 

Psychological basis of the purpose of music training 

 

Summary 

 
Systematic acquisition of knowledge about music, the formation of skills and habits 

should be aimed primarily at the development of emotional sensitivity, children's interest in 

music. The problem of interest in the teaching of music is of particular importance, which is 

also one of the main problems of general pedagogy. 
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Azərbaycan xalq mahnılarının xüsusiyyətləri 
                                                                              

İradə Əhməd qızı Əhmədova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

baş müəllimi 

                                                                      E-mail: musicland81@rambler.ru                                                    

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. K.R. Sədirxanova,  

                p.ü.f.d., dos. A.F. Aşumova 

 

Açar sözlər: tələbə, xalq mahnısı, akkompanement, fortepiano 

Ключевые слова: студент, народная песня, аккомпанемент, фортепиано 

Key words: student, folk song, accompaniment, piano 

 

Azərbaycan xalqı musiqi sənətinin ən qiymətli nümunələrini yaratmışdır. Bu nümunələr 

nəsildən-nəslə keçərək daha da təkmilləşmiş və zənginləşmişdir. Xalqın uzaq keçmişlərdə ya-

ratdığı mahnı və rəqslər insanları əməyə ruhlandırmış, onların mübarəzisini bir növ müşayiət 

etmişdir, insanın bütün həyatı boyu mahnı onun yol yoldaşı olmuşdur. 

Xalq mahnılarında böyük ideyalar, dərin fikirlər və həyəcanlı hissələr, insanı həyata bağla-

yan lirik duyğular öz təcəssümünü tapır. Xalq öz hiss və həyəcanlarını, kədər və iztirablarını 

mahnıda musiqinin obrazlı dili ilə əks etdirmişdir. Mahnını yaradanların adları əsasən namə-

lumdur. Lakin hər bir mahnının melodiyasının, sözlərinin müəllifi və ilk ifaçısı var. Bir fərdin 

sənətkarlıqla yaratdığı mahnılar sevilib kütlələr arasında geniş yayılaraq xalqın malına çevril-

mişdir. Onlar nəsildən-nəsilə keçərək nota yazılmadan “səsdən” qavrama ilə öyrənilir. Xalq 

malından janr, məzmun, mövzu etibarı ilə çox rəngarəngdir. Məsələn, əmək mahnıları, ənənə-

vi mahnılar, məişət mahnıları, tarixi mahnılar, lirik mahnılar, uşaq mahnıları və s. 

Beşik mahnıları. Bu qəbildən olan mahnıları analar və ya nənələr körpələr üçün oxuyurlar. 

Nənni, lay-lay bu janrın müxtəlif növləridir. Adətən, belə mahnıların musiqi sadə, yadda qa-

lan, sözləri aydın və anlaşıqlı olur. Azərbaycan beşik mahnıları çox qədim tarixə malikdir. Bu 

mahnılar öz intonasiya çalarlarını uzaq keçmişlərdən bu günə qədər qoruyub saxlamışdır. Bə-

ziləri öz musiqi baxımından çox sadədir: cəmi bir və ya iki musiqi ibarəsinin təkrarından ya-

ranmışdır. Bu mənada bir “lay-lay” mahnısını nümunə gətirək. 

Uşaq mahnıları içərisində quşlara və heyvanlar aləminə həsr olunmuş mahnılar da var. 

Məktəblilər arasında geniş yayılmış “Quzu”, “Xoruz”, “Durnalar”, “Tutu nənəm” və s. mahnı-

lar solo və ya xorla birsəsli (unison) oxunur. 

Əmək mahnıları. Qədim dövrlərdən insanlar öz əməklərini yüngülləşdirmək üçün əmək 

mahnıları oxuyurlar. Əmək mahnıları xalq mahnı yaradıcılığının ən ibtidai növlərindəndir. 

Bunlardan bəziləri eyni cur zəhmətin vaxtını müəyyən qədər qısaldır. Digərləri isə əməyin ilə 

əlaqədar yaranmış mahnılardır. Əmək mahnılarının musiqisi müxtəlif xarakterdə olur. Bəzi 

mahnılar ritm nidalarından (ho, ha, hey), bəziləri qısa avazlardan, bəziləri isə geniş tərzli mu-

siqi cümlələrindən ibarətdir. 

Müəllim qarşısında xalq mahnılarının şifahi ənənələrlə bağlı qavrayış problemləri olma-

saydı, konsertmeyster sinfində özü özlüyündə folklora müraciət çox da böyük əhəmiyyət kəsb 

etməzdi. Burada yeni növ qavrayışın formalaşdırılması zərurəti yaranır. Tələbələrin yetkinlik 

yaşına çatmış formalaşmış insanlar olduğundan bu məsələ daha da çətinləşir. Buradan da, 

konsertmeyster sinfi müəlliminin qarşısında duran vəzifə törəyir: ən əvvəl o, diqqətini folklo-
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ra olan antimarağın aradan qaldırılmasına cəlb etməlidir. Azərbaycan xalq mahnılarının qav-

ranılması və mənimsənilməsi problemindən təlimin nəticələri asılıdır. Xalq mahnısı təmayüllü 

marağın formalaşdırılması tələbələrin professional imkanlarını zənginləşdirməkdən başqa, on-

larda xalq mahnısına məhəbbəti oyadır. Qeyd etmək lazımdır ki, məşğələlər, musiqi ifaçılığı-

nın müxtəlif formaları ilə dolğunlaşdırılan kimi, onlara qarşı maraq da artır. 

Konsertmeyster sinfində xalq mahnılarının qavrayışı və ödənilməsinin spesifikasını daha 

dolğun aşkarlayan amillərə müraciət edək. Təlim təcrübəsi nəhayətsiz folklor aləminin (ob-

yekt) yalnız bəzi hədlərini (predmet) mənimsəyir. Bu da tamamilə labüddür. “Konsertmeyster 

sinfi” fənni xalq mahnılarının öyrənilməsi ilə əlaqədar problemlərin bütün məcmusunu əhatə 

edə bilməz. Konsertmeyster sinfində Azərbaycan xalq mahnıları öyrənilərkən folklor materia-

lı əsasında konsertmeyster vərdişlərinin formalaşdırılmasından başqa xalq mahnılarının öyrə-

nilməsinə kompleks yanaşma da zəruridir ki, bu da folklorun etnoqrafiya, cəmiyyət tarixi, in-

cəsənət tarixi və s. kontekstlərdə qavranılması və dərkini nəzərdə tutur. “Folklorun həqiqətən 

kompleks öyrənilməsi, təmayülündən asılı olmayaraq, folklor təzahürləri ilə bir tərəfdən sadə-

cə paralel tədqiqatla kifayətlənməməli, ictimai həyatın, mədəniyyətin, incəsənətin müxtəlif 

elementləri ilə əlaqə nəticəsində yaranan və büruzə çıxan folklor xüsusiyyətlərinə nüfuz etmə-

ni nəzərdə tutur”  

Musiqi folklorunun kompleks tədqiqatında hal-hazırda mövcud olan elmi nailiyyətləri göz 

önündə tutaraq, xalq musiqi yaradıcılığının mənimsənilməsində pedaqogika sahəsi 3 əsas as-

pektə (amilə) istinad edir: 

1. Tarixi aspekt, ənənələrin formalaşması, inkişafı, xalq və professional yaradıcılığının 

qarşılıqlı təsiri xüsusiyyətlərim özündə cəmləşdirən; 

2.  Üslub aspekti – musiqi dilinin xüsusiyyətlərim, ritm, lad, faktura və s. sahəsində musiqi 

təzahürlərinin struktur qanunauyğunluqlarını açan; 

3. Janr aspekti – mahnı və instrumental folklorunun spesifikasının, onun təkamülünün, 

mövcud formaları və s. aşkarlanması. 

Beləliklə, konsertmeyster sinfində Azərbaycan xalq mahnıları öyrənilərkən, müəllim 

Azərbaycan xalq musiqisi üçün səciyyəvi olan lad, melodik və ritmik xüsusiyyətləri qeyd et-

mək onun mədəniyyəti, tarixi və özünəməxsusluğu haqqında təsəvvürlərin toplanmasına kö-

mək edir. Konsertmeyster sinfində işin müvəffəqiyyəti bir çox hallarda hansı musiqi incəsənə-

ti əsərinin öyrənilmə və ifa üçün neçə və hamı ardıcıllıqla təqdim edilməsindən asılıdır. Re-

pertuar bir tərəfdən tələbəni inkişaf etdirməli, onun maraq dairəsini genişləndirməli, digər tə-

rəfdən isə məktəb proqramını nəzərdə tutmalıdır. Konsertmeyster sinfində iş təcrübəsi göstər-

di ki, “Musiqi” məktəb proqramına daxil edilmiş xalq mahnılarını repertuara salmaq məqsə-

dəuyğundur. Proqramın analizi göstərdi ki, məktəb proqramının repertuarında xalq mahnıları-

na ayrılan yer, çox da geniş deyildir. Bu onunla izah edilir ki, Azərbaycan xalq mahnılarının 

əksəriyyəti məhəbbət lirikasına əsaslanır, məktəb proqramına isə əsasən əmək, qəhrəmanı, tə-

biət və s. haqqında mahnılar daxil edilmişdir. Lakin konsertmeyster sinfində məktəb proqramı 

ilə məhdudlaşmaq olmaz, çünki Azərbaycan xalq mahnılarının tematik zənginliyi və müxtəlif-

liyi tələbənin maraq dairəsini genişləndirir və milli musiqinin daha dərindən qavrayışına bais 

olur. 

Konsertmeyster sinfində xalq mahnıları ilə canlı təmas tələbənin şəxsi emosional mədə-

niyyətini, doğma xalqın musiqisini daha dərindən dərk etmək, duymaq və hiss etmək bacarığı-

nı formalaşdırır. Beləliklə, burada milli ənənələrə daha diqqətli marağın formalaşdırılması im-

kanları mövcuddur. Xalq mahnılarının hər hansı bir “bədii irs” kimi deyil, canlı material kimi, 

göz qabağında baş verən proses kimi öyrənilməsi tələbələrə imkan verir ki, ozünənəzarət pro-
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sesinə girərək öz şəxsi mədəniyyətlərini, xalq incəsənətinin öz mənəviyyatında varlığını mü-

şahidə etsinlər. Təlimin məzmunu bundan ibarət deyilmi? 

Tədris fənninin, konkret bu halda “Konsertmeyster sinfi” fənninin “folklorlaşdırılması”, 

bizim fikrimizcə, pedaqoji təcrübədə xalq musiqisinin özündə formalaşmış prinsiplərdən isti-

fadədən, tədris prosesini onların təsiri altında saxlamaqdan, xalq mədəniyyəti üçün mərkəzi 

olan kateqoriya və anlayışları yalnız nəzəri cəhətdən deyil, praktiki baxımdan mənimsəmək-

dən ibarət olmalıdır. Yalnız folkloru öyrənmək və onu tədris etmək deyil, həm də folklorla 

öyrətmək – üç tərkib hissəli vahid vəzifədir ki, musiqi-pedaqoji fakültə tələbələrinin musiqi 

hazırlığının spesifik təmayülünü aşkar edir. 

Xalq mahnılarının işləmələri ilə bərabər konsertmeyster sinfinin tələbələrinə tanışlıq üçün 

təksəsli yazılmış Azərbaycan xalq mahnılarını (S.Rüstəmov, İsa-zadə və s.) təklif etmək olar. 

Bol melizmatika və yüksək tessitura bu mahnıların ifasını çətinləşdirir. Buna görə də, onların 

daha yaxşı qavranılması üçün əvvəlcə onların kassetini dinləmək, sonra isə çalmaq, oxumaq 

və nəhayət, hormonizə etmək, yəni elementar fortepiano müşayiətini tərtib etmək lazımdır. Bu 

tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı, xalq yaradıcılığı sahəsindəki biliklərdən istifadə edə-

rək, məktəb proqramının bu və ya digər bölmələrinin yerinə yetirilməsinə yaradıcı yanaşma 

bacarığı, ümumiyyətlə, yaradıcı imkanlar aşkarlanır. 

Azərbaycan xalq mahnıları məcmuələrinin bəzilərini daha diqqətlə gözdən keçirək. Xalq 

mahnılarının toplanmasının ilk nümunələri (fortepianonun müşayiəti ilə) 1927-ci ildə Ü. Ha-

cıbəyov tərəfindən, M. Maqomayevin həmmüəllifliyi ilə, “Azərbaycan-türk xalq mahnıları” 

adlı məcmuəsində nəşr edilmişdir. Məcmuə 33 mahnıdan ibarətdir, onların üçü Ü. Hacıbəyov 

tərəfindən bəstələnmişdir, 22 mahnı hormonizə edilmiş, 11 mahnı isə melodik material şəklin-

də verilmişdir. (1927-ci il). “Azərbaycan xalq mahnıları” məcmuəsi, Bülbülün redaktəsi altın-

da, 2 cilddə nəşr edilmişdir. Məcmuəyə 200-dən artıq mahnı daxil edilmişdir. Bu məcmuəyə 

daxil edilmiş mahnılar, şəhər və kənd mahnıları janrlarını əhatə edir. Lirik mahnı janrı üstün-

lük təşkil etsə də, tarixi-qəhrəmani, mərasim, məzəli və s. mahnı nümunələri də vardır. Bütün 

melodiyalar təksəsli yazılmışdır və Ü. Hacıbəyovun məcmuəsindən fərqli olaraq fortepiano 

müşayiəti verilməmişdir (1938-ci il). 

C. Qaryağdı – S.Rüstəmovun “50 Azərbaycan xalq mahnısı” məcmuəsi (1938 il). Mahnı-

lar, bilavasitə C. Qaryağdının səsindən toplanmışdır. “Bütün bu mahnıları professional və 

xalq mahnılarına ayırmaq olar. Azərbaycanda onların 2 adı var: bir laddan o birisinə keçmək 

üçün böyük lad əhəmiyyətinə malik olan təsniflər, və (bəzi rayonlarda “mahnı” adlanan) “xalq 

havaları”. Təsnifləri, adətən, professional-müğənnilər (xanəndələr), “xalq havaları»-nı isə xal-

qın özü ifa edir. Bülbül məcmuənin bütün mahnıları, fortepiano müşayiətsiz təksəsli yazılmış-

lar. D. Məmmədbəyovun “Azərbaycan xalq lirik mahnıları” məcmuəsi. Məcmuə məhəbbət li-

rikasına əsaslanır. İsazadə və N. Məmmədovanın məcmuəsi (1984 il). 

Hal-hazırda Azərbaycan xalq mahnısına maraq artmışdır. Gənc bəstəkarlarımız böyük 

miqdarda Azərbaycan xalq mahnılarının işləmələrini yaratmışlar ki, onlar müxtəlif mahnı 

məcmuələrinə daxil edilmişlər. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, xalq mahnılarının öyrənilmə prosesin-

də ən vacibi mətnin düzgün oxunmasıdır. Musiqi mətninin düzgün oxunması xalq mahnıları-

nın bədii obrazının açılmasında mühüm rol oynayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə xalq mahnıları müasir pianoçularının repertuarına daxil 

edilməsi bununla əlaqədardır ki, bu mahnılar qədim dünya musiqisinin parlaq nümumələridir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Məqalənin məzmununun istifadəsi xalq mahnı-

ların düzgün interpretasiyasının tapılmasında tələbə və müəllimlərin köməkliyinə gələ bilər. 
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Особенности азербайджанских народных песен 

 

Резюме 

 
Во время обучения студентов, одно из важнейших мест занимает изучение азер-

байджанских народных песен. Основным музыкальным материалом являются сборники 

народных песен и их обработок, которые признаны базовыми в национальной музы-

кальной литературе. Освоив этот пласт музыки, пианист приобретает определенный 

профессиональный уровень, что в свою очередь может позволить ему перейти на сле-

дующую ступень. 

                                                                              

I.A. Ahmadova 

 

Features of Azerbaijani folk songs 

 

Summary 

 
During the training of students, one of the most important places is the study of 

Azerbaijani folk songs. The main musical material is collections of folk songs and their 

arrangements, which are recognized as basic in the national musical literature. Having 

mastered this layer of music, the pianist acquires a certain professional level, which in turn 

can allow him to move to the next level. 
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dialektikası, sadə triqonometrik bərabərsizliklər, qarışıq tipli triqonometrik bərabərsizliklər, 

qiymətləndirmə və mühakimə üsulu ilə həll olunan triqonometrik bərabərsizliklər, bərabərsiz-

liyin kökü, triqonometrik bərabərsizliklər sistemi 

Ключевые слова: тригонометрические неравенства; аналитическая и эвристическая 

деятельность, «причинно-следственная» диалектика, простые тригонометрические не-

равенства, тригонометрические неравенства смешанного типа, тригонометрические не-

равенства, решаемые путем оценки и суждения, корень неравенства, система тригоно-

метрических неравенств 

Key words: trigonometric inequalities; analytical and heuristic activities, “causal” 

dialectics, simple trigonometric inequalities, mixed trigonometric inequalities, trigonometric 

inequalities solved by evaluation and judgment, the root of inequality, the system of 

trigonometric inequalities 

 

Tədqiqat işindən əldə olunan materiallar üzrə interpretasiya. Məlum olduğu kimi, 

ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat fənninin müasir kurikulumunun tətbiqinədək şagirdlərə 

triqonometriya üzrə məzmun elementləri “Triqonometriya”, “Cəbr və elementar funksiyalar”, 

“Cəbr və analizin başlanğıcı” kurslarında öyrədilmişdir. Riyaziyyat fənn kurikulumunda sözü-

gedən elementlər əsasən “Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttində ehtiva olunur, eyni zamanda 

məzmun xətləri (bunların sayı beşdir) bir-biri ilə dialektik əlaqəyə malik olduğundan digər 

məzmun xətlərində də müəyyən imkandaşıyıcılıq funksiyası üzrə müəyyən qədər özünə yer 

alır. Başqa cür ola da bilməz, çünki vahid olan riyaziyyat kursunun hər bir elementi bu və ya 

digər səviyyədə dialektik əlaqəyə malik olmalıdır, əks halda riyaziyyat kursu təşkilatlanmış 

sistem (tam) olmazdı, yəni tamlıq xassəsini saxlaya bilməzdi.  

Triqonometrik bərabərsizliklər orta ümumtəhsil məktəbinin riyaziyyat kursunda əsas yer-

lərdən birini tutur. Məchulu triqoonometrik funksiya işarəsi altında olan bərabərsizliklər həm 

tədris materialının məzmun elementlərinin mənimsənilməsi, həm də bu prosesdə təlimin bir 

çox mühüm üsullarının formalaşmasına səbəb olan çox sayda müxtəlif nəzəri və tətbiqi xarak-

terli məsələlərin həllində istifadə oluna bilirlər. [1; s. 302-305] 

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər triqonometrik bərabərsizliklərin həllinin müxtəlif 

üsulları ilə tanış olurlar.Yeri gəlmişkən vurğulayaq ki, digər bərabərsizlik növlərində olduğu 
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kimi, triqonometrik bərabərsizliklərləri həll etmək, məchulun verilən bərabərsizliyi ödəyən 

bütün qiymətlərini tapmaq və ya həllin olmadığını gostərmək deməkdir, hansı ki, məchulun 

bu qiymətlərinə bərabərsizliyin həlli deyilir. Triqonometrik bərabərsizliklər müxtəlifdir və on-

ların hamısını həll etmək üçün ümumi bir üsul yoxdur. Məlum olan budur ki, triqonometrik 

bərabərsizliklərin böyük bir qismi sadə triqonometrik bərabərsizliklərlərin həllinə gətirilir. [1; 

s.108] 

Uzun illər ərzində subyekti olduğumuz pedaqoji idarəetmə və rəhbərlik fəaliyyətimiz söy-

ləməyə əsas verir: “Şagirdlərin bu prosesdə aşağıda özünə yer alan üç istiqamətdə fəaliyyətdə 

müəyyən dərəcədə çətilik çəkdiklərinin, yanlışlıqlara yol verdikələrinin şahidi oluruq, hansı 

ki, bunlar tədris prosesində müəllimin müşahidə olunan çatışmazlıqları törədən səbəblərə la-

zımi diqqət yetirməməsi ilə şərtlənir”. Sözügedən səbəblər sırasına aid oluna bilər: 1) Ən sadə 

triqonometrik bərabərsizliklərlərin həllinin ümumi yazılışının əyani əsaslala arqumentləşdiril-

məməsi və xüsusi halların fərqləndirilməməsi; 2) Ən sadə olmayan triqonometrik bərabərsiz-

liklərlərin həlli ilə bağlı ümumi cəhətlərin və həll üsullarının seçilməsinin arqumentləşdiril-

məməsi; 3) Bu və ya digər həll üsulunun tətbiqində məxsusiliyin diqqət mərkəzinə çəkilmə-

məsi, şagirdlərin nəticənin dürüst müəyyən olunmasına və araşdırmanın həyata keçirilməsinə 

diqqətlərinin lazımi səviyyədə yönəldilməməsi.    

Elə triqonometrik bərabərsizliklər var ki, onları yuxarıda qeyd olunan üsulların bir neçəsi-

ni eyni zamanda tətbiq etməklə həll etmək mümkün olur. Yüksək dərəcəli triqonometrik bəra-

bərsizlikləri, əsasən, məlum düsturların köməyi ilə, onların dərəcəsini aşağı salmaq, sonra isə 

mümkün olduqda eyni arqumentə gətirmək, yaxud da triqonometrik funksiyaların birinə nəzə-

rən yüksək dərəcəli cəbri bərabərsizlik kimi həll etmək lazımdır.  

Triqonometrik bərabərsizliklərin həllində qrafik (qrafikin qurulması yolu ilə həll), funksi-

onal (həll zamanı bəzi teoremlər istifadə olunur), həmçinin funksional üsulun xüsusi növü 

olan funksional əvəzləmə metodundan istifadə etmək lazım gəlir. Onu da qeyd etmək yerinə 

düşər ki, triqonometrik bərabərsizliklər sistemlərinin həlli triqonometrik bərabərsizliklərin və 

ümumiyyətlə, bərabərsizliklər sisteminin həllində istifadə olunan üsullara əsaslanır. [2; s.269-

272] 

Qeyd etmək lazımdır ki, triqonometrik bərabərsizlikləri həll etmək üçün triqonometriyanın 

bütün bölmələri üzrə şagirdlərin biliklərinin (triqonometrik funksiyaların xassələri, triqono-

metrik ifadələrin çevrilməsi üsulları və s.) sistemləşdirilməsi tələb olunur, riyaziyyat fənninin 

digər məzmun xətləri üzrə əldə olunmuş bir çox təlim materialları da diqqət mərkəzinə gətiril-

məli olur. Başqa sözlə, triqonometrik bərabərsizliklərin həlli üsullarının mənimsənilməsi pro-

sesi mövcud-şagirdin təcrübəsində özünə yer almış bacarıqların yeni məzmuna köçürülməsini 

nəzərdə tutur. Söylədiklərimizə rəğmən, belə qənaət hasil olur ki, triqonometrik bərabərsizlik-

lərin həllində gərək olan əsas bacarıqların formalaşdırılması metodikası mükəmməl səviyyədə 

işlənib hazırlanarsa, bu, riyaziyyat fənnini üzrə gözlənilən nəticələrin əldə olunmasına müsbət 

təsir etmiş olar. Odur ki, müəllim triqonometrik bərabərsizlikləri həll etmək üçün bacarıq və 

vərdişlərin formalaşdırılması üsullarına kifayət qədər diqqətli olmalıdır. Ancaq bu məsələ o 

qədər asan reallaşmır. Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin, xüsusən də onların təfəkkür tərz-

lərinin, potensial imkanlarının fərqliliyi, triqonometrik bərabərsizliklərin müstəsna dərəcədə 

müxtəlifliyi sözügedən prosesin həyata keçirilməsində optimal variantın seçilməsini zəruri 

edir. Triqonometrik bərabərsizliklərin növ müxtəlifliyi şagirdlərin həll üsulunu seçməsində 

müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Şagird əldə etdiyi bilikləri bir obyekt üzərindən digər obyekt 

üzərinə keçirmək imkanına malik olmalıdır. Başqa sözlə, o, riyazi bilikləri sistemindən bu və 

ya digər triqonometrik bərabərsiliyin həlli üçün zərurilərin fəallaşdırılmasına və bu biliklərin 
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fikri hərəkət formasının məqsədəuyğun seçilməsinə nail ola bilməlidir. Bu fel (hərəkət forma-

sı) bacarıqdır.  

Triqonometrik bərabərsizliklərin həll üsulu ilə bağlı seçim etmək, seçilmiş üsulu düzgün 

həyata keçirmək, bərabərsizliklərin həllini səhfsiz formulə etmək şagirdlər üçün, təbii olaraq, 

müəyyən idrak çətinliyi yaradır. Əslində sözügedən çətinliyin “şagirdlərin gücücatan çətinlik 

səviyyəsi”ndə olması arzuolunan haldır və tədris prosesində bu halın mövcudluğu şagirdin əq-

li fəaliyyətinin fəallaşmasının əsasında durur. Şagird düşdüyü problemli situasiyanı aradan 

qaldırmaq üçün analitik və evristik məntiq formalarından, başqa sözlə, əqli fəaliyyətin analitik 

və evristik növlərindən faydalanmaq məcburiyyətində qalır. Müəllim bilməlidir ki, triqono-

metrik bərabərsizliklərin həlli şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyət növlərinin optimal vari-

antlarını seçmək təcrübəsini inkişaf etdirir, eyni zamanda da belə bir təcrübənin mövcudluğu 

triqonometrik bərabərsizliklərin həlli üsullarının düzgün seçilməsi və həllin düzgün nəticə ilə 

sonuclanmasını şərtləndirir. Burada “səbəb” ilə “nəticə” funksiyaları qarşılıqlı şəkildə dəyişil-

miş olur. 

Ümumtəhsil məktəbin riyaziyyat kursunda triqonometrik bərabərsizliklərin öyrənilməsi 

bir neçə istiqaməti ehtiva edir: 1) Bərabərsizliklər həlli; 2) Bərabərsizliklər sistemlərinin həlli; 

3) Bərabərsizliklərin isbatı. [3; s.370] 

Triqonometrik bərabərsizlikləri həll etmək üçün aşağıdakı üsulları var:1) Qrafik metod; 2) 

Cəbri metod; 3) İntervallar metodu  

 Praktikada triqonometrik bərabərsizliklərin həlli zamanı qrafik metoddan istifadə etmək 

əlverişli olur. Fikrimizi bərabərsizliyi üzərində əyaniləşdirək. Həll pro-

sesində aşağıdakı addımlar atılır: 1)Əgər arqument mürəkkəbdirsə, onda onu   ilə əvəz olu-

nur; 2) Eyni bir  kordinat müstəvisində  və  funksiyalarının qrafik-

ləri qurulur; 3) Qrafiklərin kəsişmə nöqtələri tapılır; 4) Tapılmış nöqtələrin absislərini qeyd 

edilir; 5) Sinusun dövrü nəzərə alınmaqla dəyişəni üçün ikiqat bərabərsizlik yazılır; 6) Tərs 

çevirmə ilə  dəyişəninə qayıdılır.[4] 

Söylənilən addımlara adekvat şəkildə aşağıda özünə yer alan bərabərsizliyin həlli nümunə-

sini verək.    

Vurğulamaq yerinə düşər ki, bərabərsizliyi qrafik üsulla  həll edərkən uyğun funksiyanın 

qrafikini dəqiq qurmaq lazımdır. Odur ki, verilmiş bərabərsizliyi  şəklinə 

gətirək. Eyni bir kordinat sistemində   və  funksiyalarının qrafikini 

quraq.  

Funksiyaların qrafikləri kordinatları  

və  olan nöqtəsində kəsişirlər. 

 aralığında  funksiyası-

nın qrafiki  funksiyasının qrafikindən 

aşağıdadır.  nöqtəsində funksiyaların 

qiymətləri üst-üstə düşür. Ona görədə bərabər-

sizliyin həlli   aralığıdır. 

Bir çox hallarda seçilmiş əlverişli çevirmə ilə 

verilmiş triqonumetrik bərabərsizliyi cəbri bəra-
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bərsizliyə gətirmək mümkün olur. Bu metod həlli tələb olunan bərabərsizliyin çevrilməsi, də-

yişənin əvəzləməsi sayəsində reallaşır. Hər hansı bir trigonometrik bərabərsizlik nə qədər mü-

rəkkəb görünsə də, eynigüclü əvəzləmələrin köməyi ilə onu sadə triqonometrik bərabərsizlik 

(bəzən də bir neçə sadə triqonometrik bərabərsizliklər) şəklinə salmaq olur. Alınmış bərabər-

sizlikləri isə triqonometrik dairədən və ya cədvəldən istifadə edərək həll etmək mümkün olur. 

Əslində, ümumtəhsil məktəbinin riyaziyyat kursunda triqonometrik bərabərsizlikləri həll edi-

lərkən göstərilən bu iki üsulun hansından  istifadə etmək barədə dəyişməz təlimati göstəriş 

yoxdur. Subyektiv qənaətimizə görə, bu halda triqonometrik dairədən istifadə etmək daha  əl-

verişli olur. Fikrimizi arqumentləşdirə biləcək bir nümunə verək. 

Nümunə. Bərabərsizliyi həll edin:  

Aydındır ki, dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu  olur. 

 ,    düsturlarında istifadə etsək,  

 alarıq. əvəzləməsini aparmış olsaq və  mü-

vafiq çevirmələri icra etsək        alarıq 

Bu bərabərsizliyi intervallar metodu ilə həll edərək,   dəyişəninin həllər çoxluğu müəy-

yən edilir, sonda tangens funksiyası daxil olan sadə triqonometrik bərabərsizliyi həll etməli 

oluruq.  

Bu metodun tətbiqində triqonometrik bərabərsizlik vuruqlara ayrılır. Uyğun funksiyanın 

kəsilmə və sıfırları tapılır, onlar çevrə üzərində qeyd edilir, bu prosesdə ixtiyari K nöqtəsi gö-

türülür və hasilin işarəsi müəyyən olunur. Əgər hasil müsbətdirsə, onda nöqtə bucağa aid şüa-

nın üzərində, çevrədən kənarda qoyulur; əgər mənfidirsə, onda həmin nöqtə çevrənin daxi-

lində qoyulur. Əgər nöqtə çüt sayda olursa, onda “çüt qat nöqtə”, əgər tək sayda olursa, onda 

“tək qat nöqtə” adlanır. K nöqtəsindən başlayaraq qövsü aşağıdakı qaydada çəkmək lazımdır. 

Əgər sonrakı nöqtə tək qatdırsa, qövs çevrəni kəsir, əks halda çevrəni kəsmir. Çevrədən kə-

narda yer alan aralıqlar müsbət aralıqlar, çevrə daxilindəki araliqlar isə mənfi aralıqlardır. [5, 

s.134-137] 

Söylənilənlərə rəğmən  bərabərsizliyini həll edək. 

Öncə   hasil şəklinə gətirək:  alarıq. 

Aydındır ki,  

olduqda ,  

   

olduqda  . 

Onda (1)-ə aid edilən nöqtərlər , 

(2)-yə aid edilən nöqtərlər  olur. Hər bir 

nöqtə tək saydadır, yəni tək qatdır. 
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 nöqtəsi üçün hasilin işarəsini müəyyən edək. Aydındır ki,  

 
Indi bütün nöqtələri vahid çevrə üzərində qeyd edək. Onda təsvirə dayanaraq yazarıq: 

; ; 

 . 

Triqonometrik bərabərsizlikləri həll etmək üçün kosinus, sinus, tangens, kotangens funksi-

yaları daxil olan eynilikləri və onların əsas xassələrini bilmək lazımdır. 

Məlumdur ki, məktəb riyaziyyatının tədrisində tətbiqi istiqamətin gücləndirilməsi tələbi 

diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Ümumtəhsil məktəbinin riyaziyyat kursunun məzmununun təh-

lili göstərir ki, triqonometrik bərabərsizliklərin həllinə yanaşma variantları kifayət qədər geniş 

substrata malikdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, triqonometrik bərabərsizlikləri müvəffəqiyyətlə həll etmək üçün 

triqonometriyanın bütün bölmələri üzrə şagirdlərin biliklərinin sistem halına gətirilməsi tələb 

olunur və digər məzmun xətlərində ehtiva olunan elementlər arasında dialektik əlaqələr gözlə-

nilir. 

Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli üsullarından istifadə etmək təcrübədə özünə yer al-

mış bacarıqların yeni məzmuna köçürülməsi kimi dərk  oluna bilər. 

Triqonometrik bərabərsizliklər həll edilərkən lazım olan əsas bacarıqlar müəyyən olunsa  

və onların formalaşdırılması metodikasının işlənib hazırlansa, bu, məntiqi olaraq təlimin sə-

mərəliliyinə müsbət təsir etmiş olar. 

Odur ki, müəllim özü bərabərsizlikləri həll etmək üçün zəruri bacarıq və vərdişlərin for-

malaşdırılması üsullarına yiyələnməlidir. Triqonometrik bərabərsizliklər bir neçə növə bölünə 

bildiyindən, hər növə müvafiq müvafiq metodik sistemlər formulə olunur, triqonometriya üzrə 

baza biliklərinin səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif səviyyələrdə bərabərsizliklərin müxtəlif 

növlərinin öyrənilməsi istiqamətləndirilir. Məhz bərabərsizliklərin müstəsna müxtəlifliyi onla-

rın həllində məqsədəuyğun metodun seçilməsində çətinliklər törədə bilir. 

Şagirdlərin triqonometrik bərabərsizlikləri həlletmə bacarıqlarını inkişaf etdirmə prossesi-

ni 3 mərhələ ayırd etmək olar: 1) Hazırlıq mərhələsi; 2) Ən sadə trigonometrik bərabərsizlik-

ləri həll etmək bacarıqlarının formalaşdırılması mərhələsi; 3) Digər tip trigonometrik bərabər-

sizliklərin tətbiqi mərhələsi 

Hazırlıq mərhələsində şagirdlərdə bərabərsizlikləri həll etmək üçün trigonometrik dairə və 

ya qrafikdən istifadə etmək bacarığı formalaşdırılır. Bu bacarıqlara: sinus və kosinus funksi-

yalarının xassələrindən istifadə etməklə sadə bərabərsizliklərin həlli bacarığı, ədədi dairəyə və 

ya qrafiklərə istinad etməklə ikiqat bərabərsizlikləri qurmaq bacarığı, trigonometrik ifadələrin 

müxtəlif çevrimələrini  yerinə yetirmək bacarığı daxil edilir. Hazırlıq mərhələsində şagirdlər-

də trigonometrik funksiyaların xassələrinə aid biliklərin sistemləşdirilməsinin həyata keçiril-

məsi üzrə tədris işinin yerinə yetirilməsi tövsiyə olunur. [6; s.204].   

Triqonometrik bərabərsizliklərin həllinin mənimsənilməsinə yönələn tədris prosesinin 

ikinci mərhələsində təhsilalanların triqonometrik dairə və ya qrafiklə işləmək bacarığına  diq-

qət yetirmək lazımdır. 

Bu prosesdə öncə,  tipli bərabəriszlikdən istifadə et-

mək məqsədəuyğundur. Hazırlıq mərhələsində şagirdlər əldə etdikləri bilik və bacarıqlardan 
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istifadə edərək bu bərabərsizliyi  çəklinə çətinlik çəkmədən gətirirlər. Vurğulamaq 

yerinə düşər ki, əgər şagirdlər kosinus funksiyasının xassələrindən istifadə etməklə   

bərabərsizliyinin həll yollarını tapmaqda çətinlik çəkmiş olarlarsa (çünki bu xassələr fikrə 

məntiqi axar vermək üçün yetərli deyildir), onda müvafiq təsvirdən istifadə edərək bu çətinli-

yin qarşısını almaq olar.   

Tədris prosesinə davam verərək müəllim bu qəbildən olan tapşırıqları yerinə yetirmək təc-

rübəsinə daha mükəmməl şəkildə yiyələnmələri üçün şagirdlərin diqqətini müxtəlif variantla-

ra-yanaşmalara yönəltməlidir: o, qrafik və trigonometrik dairədən istifadə edərək bərabərsiz-

liyin həllinə nümunələr göstərməlidir. 

Məlumdur ki, müvafiq triqonometrik bərabərsizliyin köklər çoxluğu onun qrafik həlli za-

manı daha əyani tapılır. Bu zaman bərabərsizliyin həllinin aidiyəti triqonometrik funksiyanın 

dövrünə bərabər eyni aralıqlarda təkrar olunmasını şagirdlərə nümayiş etdirmək lazımdır və 

bu məqsədlə triqonometrik funksiyasının qrafikindən istifadə  edələ bilər. [7; s. 108-109] 

Təcrübə göstərir ki, sözügedən prosesdə şagirdlər triqonometrik funksiyaların cəminin və 

fərqinin hasilə çevrilməsi üsullarını tətbiq eməli olurlar. Odur ki, onlar bu cür bacarığın sub-

yekti səviyyəsində dayana bilməlidirlər. Triqonometrik bərabərsizliklər həlli zamanı belə ba-

carıqların rolunun mühümlüyünü şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq məsləhətdir. 

Nəhayət, tədris prosesində  grafik və ya triqonometrik dairədən istifadə edərək, hər bir sa-

də triqonometrik bərabərsizliyin həllinin əyaniləşdirilməsini şagirdlərdən tələb etmək lazım-

dır. Xüsusilə dairədən istifadə etməyə diqqət yetirilmək vacibdir, çünki triqonometrik bəra-

bərsizliklərin həll zamanı adı çəkilən əyaniləşdirmə vasitəsi bərabərsizliyin həlli üçün daha əl-

verişlidir. 

Şagirdlərdə triqonometrik bərabərsizliklərin həlli haqda bilikləri sistemləşdirmək məqsədi 

ilə müxtəlif çevirmələr tələb edən bərabərsizlərdən istifadə etmək məsləhətdir. Bu zaman şa-

girdlərin diqqətini atılan addımların əhəmiyyətinə yönəltmək lazımdır.    

Triqonometrik bərabərsizliklərin həllinin elə məxsusi metodları vardır ki, bunlar yalnız tir-

qonometrik bərabərsizliklərin həlli zamanı tətbiq edilir. [8, s.160-163] Qeyd edək ki, bu me-

todlar triqonometrik funksiyaların xassələrinə və triqonometrik düsturlara əsaslanır. Fikrimizə 

əyanilik gətirək. 

İlk olaraq “Sektorlar metodu”na şərh verək. və - rasional triqonometrik funk-

siyalar (sinuslar, kosinuslar, tangenslər və kotangenslər bu funksiyalara rasional statusda daxil 

olur) olarsa,  şəklində bərabərsizliyin həlli rasional bərabərsizliklərin həllinə analo-

jidir. Rasional bərabərsizlikləri ədəd oxunda intervallar üsulu ilə həll etmək əlverişlidir. Tri-

qonometrik rasional bərabərsizliklərin həllində bu metodun analoqu və  

(  üçün triqonometrik cevrədə və ya və  (  üçün triqonometrik 

yarımcevrədə sektorlar metodudur. Burada şəklində bərabərsizliyin həllinə 

baxaq. 

Intervallar metodunda surət və məxrəcin  şəkilində hər bir xətti vuruğuna  nöq-

təsi uyğun gəlir və bu nöqtədən keçdikdə  işarəsini dəyişir. Sektorlar metodunda 

 ( burada və ya  funksiyalarından biri və ) 
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şəklində olan növün hər bir vuruğuna triqonometrik dairədə iki  və  kimi bucaq uy-

ğundur (burada  Bu bucaqlar dairəni iki sektora bölünür.  və  

bucaqlarından keçdikdə  funksiyası işarəsini dəyişir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki,  olduqda,   və  şəkildə vuruqlar 

bütün  üçün işarəsini saxlayır. Onda sürətin və məxrəcin hər bir vuruğunu atırlır. Bu zaman 

 olarsa, hər bir vuruğu atarkən, bərabərsizliyin işarəsini əksinə dəyişir. 

  və  şəklindəki vuruqları da atılır. Əgər bu vuruqlar məxrəcdədirsə, 

bərabərsizliklər sisteminə   və  şəklində bərabərsizlikləri əlavə edi-

lir. Əgər bu vuruqlar sürətdədirsə, ciddi bərabərsizliklərdə bərabərsizliklər sisteminə 

 və  şəklində bərabərsizliklər əlavə edilir, qeyri ciddi bərabərsizlik-

lərdə  və  bərabərlikləri daxil edilir. və  şəkil-

də vuruqları atarkən, bərabərsizliyin işarəsini əksinə dəyişilir. Fikrimizi konkret hala gətirən 

  bərabərsizliyini həll edək. 

, düsturlarından istifadə et-

sək, 

   

Buradan alırıq ki, 

     

və      

 olarsa,  olacaq. Buradan da alırıq 

ki,       

                       

Bərabərsizliyin cavabı   olacaq. 

İndi də “Konsentrik çevrələr metodu”nun interpretasiyasını verək. Bu metod rasional bəra-

bərsizliklər sisteminin həlli üçün paralel ədədi oxlar metodunun analoqudur. Metodu aşağıda-

kı misalin timsalında izah edək.  

Sadə bərabərsizliklər sistemini həll edin.  

Əvvəlcə hər bir bərabərsziliyi ayrılıqda həll edək. 
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Daha sonra  arqumenti üçün konsentrik çevrələr 

sistemi qururuq. Çevrəni çəkirik və onun üzərində birin-

ci bərabərsizliyin həllini qedy edirik. Sonra ikinci çevrə-

ni çəkib, ikinci bərabərsizliyin həllini qeyd edirik. Nəha-

yət, üçüncü çevrəni çəkib, üçüncü bərabərsizliyin həllini 

qeyd edirik. Sonra həll çevrəsini qururuq. Sistemin mər-

kəzindən başlayaraq qövsün üclarından keçən şüaları elə 

çəkirik  ki, bu şüalar bütün çevrələri kəssin. 

Buradanda bərabərsizliklər sisteminin həlli alınır. Elə 

sektorlar götürülür ki, orada hər üç çevrənin həll qövsü 

olsun. Deməli, sistemin həlli  

                                       olacaq. 

Subyektiv qənaətimizə görə, mütləq qiymət işarəsi altında olan və qüvvət daxil olan bəra-

bərsizliklərin həlli daha mürəkkəbdir. Mütləq qiymətin və ya qüvvət daxil olan ifadənin özü-

nün baxıldığı arial ayrı-ayrı aralıqlar olduğu üşün həll prosesində alınan sadə triqonometrik 

bərabərsizliklərin həllini birləşdirmək lazım gəlir. Təbii ki, bu prosesin özünəməxsus çətinlik-

ləri yox deyildir, əslində bir qədər mürəkkəb prossesdir. Doğrudur, bir çox hallarda cavablar 

birləşdirilmədən də verilə bilər. Lakin əgər bərabərsizliyin həlli bir aralıq şəklində verilə bilər-

sə, onda bu cavabları biləşdirmək və ya əvvəlcədən elə çevirmələr etmək lazımdır ki, bərabər-

sizliyin həlli  bir aralıq olsun. Buna bərabərsizliklər sistemində də tez-tez rast gəlinir. 

  bərabərsizliyinə baxaq. Mütləq qiymətin da-

xil olan bərabərsizliyin həllindən  istifadə edək. Onda alarıq ki,  

  və . Bu bərabərsizliklərin hər 

ikisi sadə triqonometrik bərabərszilikdir.  Aydındır ki, əgər biz 

bu bərabərsizlikləri həll etsək,  onda    bərabərsiz-

liyi üçün həll  olar.  

Həmçinin  bərabərsizliyi üçün 

həll olacaq. Buradan da alırıq ki, birinci hissə-

nin həlli , ikinci hissənin həlli  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 291 

olacaq. Onda bərabərsizliyin ümumi həlli 

olacaq. Lakin bilirik ki, 

 və  olcaq. Onda bu iki aralığı birləşdirsək, həll 

 olacaq. Deməli, həll bu cür yazılmalı idi. Lakin buradan da gö-

ründüyü kimi, bu iki aralığın birləşdirilib, bir aralıq kimi yazilması şagirdlər üçün çətinlik ya-

radacaq. Ona görədə bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün  daha əlverişlı yol seçmək lazımdır.  

Triqonometrik tənliklərin həlli zamanı şagirdlərdə formalaşmış bacarığa əsaslanaraq bəra-

bərsziliyin həllini daha asan formada almaq olar. Hər iki tərəf müsbət olduğu üçün bu bəra-

bərsizliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəltmək olar. Onda   olacaq. İfadənin 

mütləq qiymətinin kvadratı ilə ifadənin kvadratı bərabər olduğundan  yazmaq 

olar. Burada yarımarqument düsturundan istifadə etsək,   ,    ala-

rıq. Aydındır ki, bu bərabərsizliyin həlli  , k∈Z olacaq. Bu-

radan da  

                                          alınır. 

Bu cür bərabərsizliklərin həllinin şagirdlərə öyrədilməsi həm onların qarşılaşdığı sözüge-

dən probelmləri müstəqil aradan qaldırmalarına kömək edir, həm də onların evrestik fəaliy-

yətlərini inkişaf etdirir.  

Şagirdlərin evrestik faəliyyətlərinin inkişafına kömək edən vasitələrdən biri də triqono-

metrik bərabərsizliklər sistemidir. Ümumiyyətlə, xətti olmayan bərabərsizliklər sistemlərinin 

bir çoxunun məxsusi həll yolu olduğu üçün şagirdlərdə müəyyən çətinliklər yaradır. Bu cür 

sistemləri həll edərkən şagirdlər qarşılaşdıqları problemi aradan qaldırmaq üçün gərgin zehni 

axtarış fəaliyyətinə cəlb olunurlar. Başqa sözlə, onlar problemi həll etmək üçün əqli fəaliyyət-

lərinin analitik və evrestik növlərinində faydalanmalı olurlar. Söz yox ki, evrestik fəaliyyət 

növü daha qabarıq, dominant mövqedən çıxış edir, özünü daha üstün şəkildə büruzə verir. 

Çünki şagirdlər qarşılaşdıqları problemlə tanış deyillər və onun həlli üçün müəyyən fərziyyə-

lər irəli sürməli və onların içərisindən optimal olanı seçməli və həlli əsaslandırmalıdırlar. Tri-

qonometrik bərabərsziliklər sisteminin həlli metodlarının şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi   

bu baxımdan əhəmiyyətlidir. 

İndi     bərabərsizliklər sisteminə baxaq. 

Sistemi həll edən zaman şagird triqonometrik funksiyalar arasındakı əlaqəni, məxsusi ola-

raq da cəmin triqonometrik funksiyalarını bilməlidir. Bu zaman şagird müəyyən hipotez irəli 

sürə bilər. Aydındır ki, şagird triqonometrik funksiyalar arasında əlaqəni bilərsə, onda sistemi 

aşağıdakı şəklə gətirə bilər.  Əgər triqonometrik funksiyaların cəm və fərq 
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düsturundan istifadə etsək, olacaq. Buradan da  

 alınır. Bunu isə xətti tənlik kimi həll etmək mümkündür. 

Ona görə də triqonometrik bərabərsizliklər sisteminin müxtəlif növlərinə aid çalışmaların 

şagirdlər tərəfindən müstəqil həll edilməsi bacarıığının onlarda aşılanması prosesi, həm də 

onların evrestik fəaliyyətini inkişaf etdirir. [9, səh.94-99] 

Onu da qeyd edək ki, ümumtəhsil məktəbində şagirdlərin evrestik fəaliyyətini (həm də 

analitik fəaliyyətlə sintez olunmuş şəkildə) inkişaf etdirmək üçün triqonometrik bərabərsizlik-

lərin isbat metodlarının onlar tərəfindən mənimsənilməsinə nail olmaq lazımdır. Müasir dərs-

də müəllimin şagirdlərə “öyrənməyi öyrətdiyindən” və bu prosesdə sözügedən tip tapşırıqların 

müstəqil həll olunması üzrə fəaliyyətə cəlb edilməsi onalrın analitik və evrestik fəaliyyətini 

inkişaf etdirir. Nümunə verək. 

Nümunə.  üçbucağın bucaqları olduqda  olduğunu isbat 

edin. 

Aydındır ki, bu çalışmanı həll etmək üçün şagird triqonometriya ilə yanaşı üçbücaq haqda 

məlumatlara malik olmalıdır. Üçbucağın bucaqlarının cəmi 1800 olduğundan 

 olacaq. Çevirmə və hasilin cəmə çevrilməsi düsturundan istifadə 

etsək  

 

 

Burada mötərizənin daxilinə   əlavə etsək və çıxsaq,  

 

alarıq. Buradan . Aydındır ki, 

bu ifadə  dən kiçikdir. Burada birinci toplanan həmişə mənfidir, onu atsaq ifadə böyüyər. 

İkinci toplanan isə  dən kiçikdir, çünki kosinusun ən boyük qiyməti 1-dir.  

Deməli, triqonometryanın istənilən elementinin məxsusi təbiəti onun mənimsənilməsi pro-

sesində şagirdlərin analitik və evrestik fəaliyyət növlərinin, bunların qaşılıqlı üzlşma səviyyə-

sinin yüksəldilməsi mühitini yaxşılaşdırır. Ona görə də ümumtəhsil məktəbində riyaziyyat 

fənnini tədris edən hər bir müəllim öz fəaliyyətində (fasilitatorluğu əsas götürərək) triqono-

metrik bərabərsizliklərin həll üsullarının mənimsənilməsinə yönələn işə həssas münasibət sər-

giləməlidir.  

Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik  

və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasında “səbəb-nəticə” dialektikası mövcuddur, bu dialek-

tikanın diqqət mərkəzinə çəkilməsi riyaziyyat fənninin tədrisində gözlənilən nəticələrin real-

laşmasına müsbət təsir göstərir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 293 

Məqalənin aktuallığı. “Triqonometrik bərabərsizliklər” ümumtəhsil məktəblərində riyazi 

təhsilin mühüm məzmun elementlərindən biridir. Triqonometrik bərabərsizliklərin həll üsulla-

rının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasında qar-

şılıqlı şəkildə dəyişən “səbəb-nəticə” dialektikası vardır. Pedaqoji proseslərin müşahidəsi gös-

tərir ki, bu dialektika praktik pedaqoqların fəaliyyətlərində diqqət mərkəzinə çəkilmir və nəti-

cədə şagirdlərin həm triqonometrik bərabərsizliklərin həll üsullarının mənimsənilmə səviyyəsi 

gözlənilən nəticələrə adekvat olmur, həm də onların analitik və evristik fəaliyyətlərinin har-

monik inkişafında çatışmazlıqlar mövcud olur. Praktiklərin fəaliyyətində müşahidə olunan bu 

çatışmazlıq triqonometrik bərabərsizliklərin həlli üsullarının mənimsənilməsi ilə şagirdlərin 

analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafının qarşılıqlı əlaqəsinin elmi-nəzəri və texnoloji  

baxımdan öyrənilməməsi ilə bağlıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən iddia edirik ki, məqalənin mövzu-

su aktualdır, belə bir araşdırma zəruridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Triqonometrik bərabərsizliklərin həll üsullarının mənimsənilmə-

si ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasında qarşılıqlı şəkildə dəyişən 

“səbəb-nəticə” dialektikasının mövcudluğu diqqət mərkəzinə çəkilməklə bu əlaqənin reallaş-

dırılmasının metodik aspektlərinə aydınlıq gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktiklərin fəaliyyətində özünü göstən ən sa-

də triqonometrik bərabərsizliklərin həllinin ümumi yazılışının əyani əsaslala arqumentləşdiril-

məməsi və xüsusi halların fərqləndirilməməsi, ən sadə olmayan triqonometrik bərabərsizliklə-

rin həlli ilə bağlı ümumi cəhətlərin və həll üsullarının seçilməsinin arqumentləşdirilməməsi, 

bu və ya digər həll üsulunun tətbiqində məxsusiliyin diqqət mərkəzinə çəkilməmsisi, şagirdlə-

rin nəticənin dürüst müəyyən olunmasına və araşdırmanın həyata keçirilməsinə diqqətlərinin 

lazımi səviyyədə yönəldilməməsi kimi çatışmazlıqların aradan qaldırılması yollarına elmi 

şərhlər verilmişdir. 
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Ф.Н. Ибрагимов, В. А. Абдурахманов 

 

Взаимосвязь развития аналитической и эвристической 

деятельности школьников с овладением методами решения 

тригонометрических неравенств 

 

Резюме  
 

В статье показано, что тригонометрические неравенства являются одним из важных 

элементов содержания математического образования в средней школе. Между овладе-

нием методами решения тригонометрических неравенств и развитием аналитической и 

эвристической деятельности учащихся существует «причинно-следственная» диалекти-

ка. Исходя из этой диалектики, даны научные объяснения способов преодоления таких 

недостатков проявляющееся работе практиков, как, общее обозначение решения прос-

тейших тригонометрических неравенств не аргументируются наглядным обоснова-

нием, не различается частные случаи, не оправдывается  целесообразности применения 

того или иного метода решения, недостаточная направленность внимания учащихся на 

правильное определение результата и проведение исследования. 

 

F.N. Ibrahimov, V.A. Abdurahmanov 

 

The relationship between the development of analytical and  

heuristic activities of students with the mastery  

for solving trigonometric inequalities 

 

Summary 

 
The article shows that trigonometric inequalities are one of the important elements of the 

content of mathematical education in secondary school. There is a “cause-and-effect” 

dialectic, alternating between mastering methods for solving trigonometric inequalities and 

the development of students' analytical and heuristic activities. Based on this dialectic, the 

general writing of the solution of the simplest trigonometric inequalities, which manifests 

itself in the work of practitioners, is not clearly justified and does not highlight particular 

cases, does not justify the allocation of general features and methods for solving the simplest 

trigonometric inequalities. Scientific explanations were given for how to overcome 

deficiencies, for example, students did not pay due attention to the correct definition of the 

result and the execution of the study. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.01.2022 
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Birdəyişənli funksiyanın qrafikinin diferensial  

hesabının tətbiqi ilə qurulması 
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Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. M.S. Cəbrayılov, 
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Açar sözlər: funksiya, qrafik, diferensial hesab, artma, azalma, törəmə, cüt, tək, qabarıq-

lıq, çöküklük, aralıq 

Ключевые слова: функция, график, дифференциальное исчисление, возрастание, 

убывание, производная, двойной, одинарный, выпуклый, вогнутый, интервал 

Key words: function, graph, differential calculus, increase, decrease, derivative, double, 

single, convex, concave, intermediate                                                          

      

Funksiyanın qrafiki onun bir çox əlamətlərini görməyə analitik ifadəyə nəzərən daha çox 

imkan verir. Qrafik həmçinin eksperimentin nəticələrinə əsasən dəyişənlər arasındakı asılılığı 

da əyani nümayiş etdirir. Məsələn, 
2

1
4

2 x
xy  funksiyasına baxsaq, onun   ;  inter-

valında təyin olunan cüt funksiya olduğunu, OY oxuna nəzərən simmetrik olduğunu, (0;1) 

nöqtəsindən keçdiyini qeyd edə bilərik. Onun ekstremum nöqtələri, asimptotu, artma, azalma, 

qabarıqlıq, çöküklük intervalları haqqında ətraflı məlumat ala bilərik. Əgər funksiyanın qrafi-

ki məlum olarsa, bu məlumatları əldə edə bilərik. Əlbəttə qrafikin qurulması da bu qeyd edi-

lən məsələlərin müəyyən edilməsini tələb edir. Təbii ki, texniki məsələlərdə də qrafiklər təq-

dim edilir. Bu qrafiki araşdırmağı isə hər bir icraçı bacarmalıdır. Ona görə də orta məktəb mə-

zunlarının bu işə hazır olması elmi-texniki tərəqqi dövründə günümüzün əsas məsələlərindən 

biridir. 

Bir çox birdəyişənli funksiyalar vardır ki, onların qrafikini elementar üsulla qurulması tex-

niki çətinliklə icra olunur. Onların qrafikini törəmənin tətbiqi ilə daha asanlıqla qurmaq olar. 

Diferensial hesabı tətbiq etməklə funksiyanın qrafikinin qurulması həm də qrafikin daha də-

qiq qurulmasını təmin edir. Bu istiqamətdə diferensial hesabın əsas teoremlərinin tətbiqləri 

əsaslı yer tutur. Funksiyanın qeyd edilən xassələrinin öyrənilməsi əsasən diferensial hesabının 

əsas teoemlərinə: Ferma, Roll, Laqranj, Koşi teoremlərinin köməyi ilə öyrənilir. Bu teoremlə-

rin tətbiqi ilə funksiyanın artma, azalma, sabitlik, qabarıqlıq, çöküklük intervalları, ekstre-

mum nöqtələri, asimptotları tətbiq edilir. 

Analitik şəkildə verilmiş funksiyanın qrafikini qurmaq üçün aşağıdakı sxem üzrə funksi-

yanın tədqiq etməliyik. 

1. Funksiyanın təyin oblastını tapmaq, kəsilmə nöqtələrini və kəsilməz olduğu aralıqları 

müəyyənləşdirmək; 

2. Əgər asimptotlar varsa, onu tapmaq; 

3. Funksiyanın artma-azalma aralıqlarını və lokal ekstremumlarını tapmaq; 

4. Funksiyanın qabarıq-çöküklük aralıqlarını və əyilmə nöqtələrini tapmaq; 

5. Funksiyanın koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrini tapmaq; 
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6. Funksiyanın tək-cütlüyünü, dövrülüyünü müəyyənləşdirmək. 

Aşağıdakı misallara baxaq. 

Misal 1.  
21

arcsin

x

x
xf


   funksiyasının qrafikini qurun. 

Həlli. Bu funksiya  aralığında təyin olunmuşdur və kəsilməzdir. nöq-

tələri II növ kəsilmə nöqtələridir. 

 

 
 

olduğundan 1x və 1x düz xətləri şaquli asimptotlardır (çünki, x=a, 

    .lim,lim
0101




xfxf
xx

 Funksiyanın maili asimptotları yoxdur, (çünki, bkxy  -

düz xəttinin  xfy  funksiyasının x şərtində maili asimptotu olması üçün 

 
k

x

xf

x



lim  və    bkxxf

x



lim sonlu limitlərinin olması zəruri və kafidir).  xf funk-

siyasının artma – azalma  aralıqlarını tapaq. 

 
 2

3
2

2

1

arcsin1

x

xxx
xf




  

olduğundan aydındır ki,  1;1x üçün   0 xf olacaqdır. Bu  isə o deməkdir ki, baxılan 

funksiya (-1; 1) aralığında artandır.  

Verilmiş funksiyanın ikinci tərtib törəməsini tapaq: 

 
   

 22

2
2

1
2

2

1
2

1

arcsin3131arcsin

x

xxxxxx
xf




  

Aydındır ki, 01  x olduqda 0arcsin
2

 x


 olduğundan   10,0  xxf  

olduqda 
2

arcsin0


 x  olduğundan   0 xf olacaqdır. 

Bu isə o deməkdir ki, baxılan funksiya (-1; 0) aralığında qabarıq, (0; 1) aralığında isə çö-

kükdür.   00 f olduğundan (0; 0) nöqtəsi verilmiş funksiyanın əyilmə nöqtəsidir. 

Beləliklə, verilmiş funksiyanın qrafiki aşağıdakı kimi olacaq:   
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                                                                 y 

                                                                 

 

                                                                  

 

 

                                         -1                0              1                              x 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci misalın qrafikini elementar üsullarla qurmaq xeyli çətin hesablamalara səbəb ol-

maqla bərabər, həm də dəqiq olmazdı. Aşağıdakı misalın qrafikini elementar üsullarla quran-

da da eyni çətinliklərlə rastlaşardıq. 

Misal 2:  
 221 x

x
xf


 funksiyasının qrafikini qurun. 

Həlli: Bu funksiya 1x  nöqtələrindən başqa bütün ədəd oxunda təyin olunmuşdur və 

kəsilməzdir. 1x və 1x  nöqtələri II növ kəsilmə nöqtələridir. 

   

    

Olduğundan,  düz xətləri verilmiş funksiyanın şaquli asimptotlarıdır, çünki, 

    .lim,lim,
0101




xfxfax
xx

 

 

 
 

olduğundan 0y  düz xətti bu funksiyanın üfüqi asimptotudur. 

Artma – azalma aralıqlarını tapaq. 

 
 

1,
1

31
32

2





 x

x

x
xf  

Aydındır ki, 1x olduqda   1,0  xxf  olduqda isə   0xf olacaqdır. 

Beləliklə, baxılan funksiya (-1; 1) aralığında artan,  1; və  ;1  aralıqlarında isə 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 298 

azalandır. 

 
 

 
,

1

112
42

2

x

xx
xf




     1x  

Aydındır ki,    0;11;  x  çoxluğunda isə       ;11;0,0 xxf  çoxluğun-

da isə   0 xf bərabərsizliyi doğrudur. Bu isə o deməkdir ki, baxılan funksiya 

   0;11;   çoxluğunda qabarıq,    ;11;0  aralığında isə çökükdür.  0;00M  əyil-

mə nöqtəsidir.  

Funksiyanın absis oxu ilə kəsişmə nöqtəsi 0x  nöqtəsidir. Aydındır ki,    ;11;0   

aralığında      0;12;,0  xf  aralığında isə   .0xf  

Bu funksiya    xfxf   şərtini ödədiyinə görə tək funksiyadır. Bütün bu verilənləri 

nəzərə alsaq, verilən funksiyanın qrafiki aşağıdakı kimi olar: 

      

                                                            y 

                                           

      

  

 

                                      -1                 0               1                       x 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, orta məktəbdə birdəyişənli funksiyanın 

qrafikinin qurulması zamanı şagirdlər müəyyən çətinliklərlə  rastlaşır. Buna görə də funksi-

yanın qrafikinin diferensial hesabın tətbiqi ilə qurulmasının araşdırılması aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Birdəyişənli funksiyanın qrafikinin qurulmasında diferensial 

hesabdan istifadə edən zaman: 

1) Qrafikin qurulması asanlaşır; 

2) Qrafikin dəqiqliyi artır; 

3) Şagirdlərin törəmə mövzusunu mənimsəməsini stimullaşdırır; 

4) Törəmənin tətbiqi əhəmiyyətini göstərməklə şagirdlərin bu mövzuya diqqətini cəlb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.                                        
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Построение графика функции одной переменной  

с применением дифференциального исчисления 
 

Резюме 

 
В статье представлено нахождение области определения функции, ее асимптот, ин-

тервалов возрастания – убывания, интервалов выпуклости – вогнутости, а также пока-

зано построение графика с их помощью.   
 

F.P. Bayramova 

 

Construction of the graph of a one-variable function  

with the application of differential calculus 
 

Summary 

 
The article conducts how to find the domain, asymptotes, increase – decrease intervals, 

convex – depression intervals of a one – variable function and construct a graph using them.  
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Rəqəmsal texnologiyaların tədris prosesinə sürətlə tətbiqi mövcud təhsil sisteminin təkmil-

ləşdirilməsini tələb edir. Şagirdlərin internetdən istifadə edərək aldıqları əhəmiyyətli olan mə-

lumatları nəzərə alsaq, müəllimin artıq yeganə və əsas məlumat mənbəyi olmadığı məlum 

olur. Bu baxımdan, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi müasir tələbələ-

rin tələblərinə daha uyğunlaşdırılmış tədrisə yeni bir yanaşmadır. Bu məqalədə riyaziyyatın 

tədrisində müasir informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları: təlim proqramları, nəza-

rət proqramları, test proqramları, məlumat və istinad proqramları, xarakterik xüsusiyyətləri və 

təlimin müxtəlif mərhələlərində istifadəsinin məqsədəuyğunluğu təsvir edilmişdir. Məlumat 

və rabitə texnologiyaları həm birbaşa sinifdə, həm də onlar üçün hazırlıq zamanı istifadə olu-

nur. Təhsil üçün məlumat və təhsil mühitinin olması qanuni bir normadır. Təhsil yeni nəsil 

standartları ciddi və rəsmiləşdirilmiş tələbləri təqdim edir. Riyaziyyat müəllimi üçün əvvəlcə-

dən metodoloji və pedaqoji İKT bacarığı çox ətraflı şəkildə açıqlanır. Bir müəllimin yerinə 

yetirməsi üçün ümumi İKT bacarığı lazımdır. Ümumi pedaqoji İKT bacarığı xüsusi bilikləri 

nəzərdə tutur. Bunlar aşağıdakılardır: 

 Təhsil məkanında informasiya axınlarının dövriyyəsi, 

 Rəqəmsal yaratmaq və tətbiq etmək bacarığı, 

 Təhsil mənbələri ilə yanaşı müasir məlumatlardan da istifadə, 

 Rabitə və rabitə texnologiyaları toplanması, işlənməsi və dərslərin hazırlanması, keçiril-

məsi üçün lazım olan məlumatların təhlili, istifadəsi 

 Təlim proqramlarından və nəzarət proqramından istifadə edən təhsil nəticələrinin moni-

torinqi və diaqnozu üçün bacarıqlara sahib olmaq, 

 Proqramdan istifadə və kompüter şəbəkələrində işləmək, yaratmaq. 

 Verilənlər bazaları və ümumi pedaqoji məsələlərin həlli üçün İnternet resurslarından is-

tifadə. 

Müəllimin əsas və orta təhsil proqramlarının yerinə yetirməsi üçün ümumi pedaqoji İKT 

bacarığı lazımdır: 

— Müasir informasiya texnologiyalarının istifadəsi, eləcə də rəqəmsal təhsil mənbələri; 

— Müasir nailiyyətlərə əsaslanan təlim sessiyalarının keçirilməsi formalaşma texnologi-

yaları; 

— Məlumat şəraitində müasir qiymətləndirmə metodlarından istifadə. 

mailto:shebnempashayeva8@gmail.com
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Orta təhsil səviyyəsi üzrə şagirdlər (2): 

 • Zəruri sayılan ilkin texnoloji və texniki bilikləri tətbiq edir, təhlükəsizlik texnikasına 

mənsub olan qaydalara riayət etmək ilə gündəlik lazımi texnoloji işlərini yerinə yetirir və eyni 

zamanda sadə məmulatları hazır edir;  

• Sadə formada olan layihələr tərtib edərək onları həyata keçirir, informasiyaların hazır ol-

masında dizayn tələblərinə əməl edir ; 

• Texnoloji proseslərə dair informasiyaları cəmləyib sistemləşdirir, informasiyaların hazır-

lanmasında onlardan istifadə edir; 

• Əmək fəaliyyətini planlaşdırıb eyni zamanda bu fəaliyyəti idarə edir;  

• İş prosesi zamanı birgə fəaliyyət bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

Tədqiqat üsulları. Müasir cəmiyyət yüksək keyfiyyətli təhsilin prinsipial yeni bir əlçatan-

lıq səviyyəsinə keçidi tələb edir. İnformasiya sisteminə əsaslanan təhsil sisteminin qabaqcıl 

inkişafı, ölkədə vahid təhsil informasiya mühitinin yaradılması probleminin təcili həllini tələb 

edir. Ümumilikdə məktəblilərin təlimi prosesində istifadə olunan müasir telekommunikasiya 

vasitələri yeni təhsil formalarının yaranmasına imkan verir. 

İnternet texnologiyalarının ümumi orta təhsildə səmərəli tətbiqinin mümkün sahələrindən 

birinin də orta məktəb şagirdlərinin həyata keçirilmiş ixtisas təhsili ola biləcəyi aydındır. Bu 

cür texnologiyalar sayəsində, kifayət qədər anlaşılan səbəblərə görə hər məktəbə sahib ola bil-

məyəcək qədər dar ixtisaslaşmış təlim sahələri daxilində məktəblilərin tədrisinə peşəkar mütə-

xəssislər cəlb edilə bilər. Və bu, internet texnologiyalarından istifadə edərək məktəblilər üçün 

ixtisaslaşdırılmış təhsil sisteminin yaradılması və həyata keçirilməsinin zəruriliyindən bəhs 

edən mümkün dəlillərdən yalnız biridir. Pedaqoji proqram təlim proqramları, nümayiş proq-

ramları, oyunlar, müxtəlif növ testlər, tapşırıq dəstləri və s. çətinlik səviyyəsi mətn sənədləri 

şəklində olan proqramdır (5). 

Orta ümumi təhsil sistemində riyaziyyat müəllimi üçün əsas proqramların, pedaqoji fəaliy-

yətlərin həyata keçirilməsi kimi vəzifələrin həlli üçün pedaqoji İKT bacarığına ehtiyac var. 

Mövzunun formalaşmasında əsas vəzifələrdən biri riyaziyyat müəlliminin İKT bacarığının in-

kişaf etdirmə problemidir. 

Müəllim heyəti inkişaf etdirilərkən əsas tələb rəhbər tutulmalıdır. Təhsil proqramları mək-

təblilərə hər hansı bir yeni məlumat təqdim etmək və onun mənimsənilməsi prosesini təşkil 

etmək məqsədi daşıyır. Proqram məktəblilərin ilkin bilik, bacarıqlarını nəzərə almalıdır. Belə 

bir təlim proqramının quruluşuna, bir qayda olaraq, aşağıdakı bloklar daxildir:  

 proqrama girişin qeydiyyatı; 

 ilkin nəzarət; 

 materialın kiçik dozalarda məşqlərlə təqdim edilməsi; 

 assimilyasiyanın mərhələli nəzarəti; 

 yekun nəzarət; 

 statistika blok (3). 

Riyaziyyat dərslərində təlim proqramı məktəblilər tərəfindən yeni material öyrənilərkən, 

ibtidai konsolidasiya və təlim təkrar mərhələlərində istifadə edilə bilər. Riyaziyyatın təhsil 

prosesində İKT vasitələrindən istifadə edən yerli praktikanın təhlili bizi inandırır ki, bəzi pe-

daqoji problemləri həll etmək üçün bəzi mövzularda dərslərdə fərdi komponentlərindən istifa-

də olunur. Test proqramları sinfi kifayət qədər genişdir. Bu cür proqramlar ilə işləyərkən düz-

gün cavabı tapmaq məktəblinin materialı təşkil etməsini, məhdud bir məlumat dəstində nümu-

nələr axtarmağı tələb edir və şübhəsiz ki, riyaziyyat tədrisi zamanı vacibdir. Testlərin ən bö-

yük dəyəri yaradıcı xarakterli müəyyən bacarıqların formalaşmasıdır. Riyaziyyatdan test 
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proqramları tərtib edərkən, ən çox standart dəstəyin yanında standart olmayan problemlərin 

həllində ümumiləşdirilmiş bilik səviyyəsini inkişaf etdirmək və təyin etmək məqsədi güdür. 

Test proqramının quruluşu simulyator proqramının quruluşuna bənzəyir, lakin burada düzgün-

lüyə nəzarət dərəcəsi daha sərtdir (1). 

Kompüterdən istifadə edərək riyazi hesablamalar kursunu kompüter simulyasiyası şəklin-

də çoxaltmaq, təhsil probleminin rəsmiləşdirilməsi nəticəsində əldə edilmiş riyazi modelin 

xüsusiyyətlərini araşdırmağı hədəfləyirlər. Bu cür proqramlar yeni material öyrənilərkən, tək-

rarlamanın dərinləşməsi və sistemləşdirilməsi mərhələlərində istifadə edilə bilər. Simulyasiya 

proqramları ilə işləyərkən məktəblinin təhsil praktikasında ortaya çıxan əməliyyatların yerinə 

yetirilməsini müəyyən proseslər vasitəsi ilə təmin edirlər. Bunlara aşağıdakılar  daxildir (4): 

 Kompüter texnologiyalarından istifadə məktəblilərin fənnə olan marağının artmasına fə-

al şəkildə kömək edir, çünki onlar müasir təhsildə motivasiya problemini həll etmək, şəxsiy-

yət inkişaf etdirmək üçün bir metoddur; 

 Təhsil prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir elmi və texnoloji tərəqqi səviyyə-

sinə gətirilməsi; 

 Öyrənmə prosesində fərdi, fərqli yanaşma üçün fikirlərin həyata keçirilməsi; 

 Tələbələri informasiya cəmiyyətində həyata və işə, müasir avtomatlaşdırılmış prosesdə 

işləməyə hazırlamaq; 

 Bilik nəzarətinin təşkilində müəllimə kömək; 

 “Məktəbli-müəllim” əlaqəsindəki ziddiyyətlərin istisna olunduğu öyrənmədə belə bir 

psixoloji mühitin yaradılması; 

 Məktəblilərin idrak fəaliyyəti aktivləşdirilir ki, bu da öyrənilən materialı daha yüksək 

qavrayış və mənimsəmə səviyyəsinə çatmasına imkan yaradır; 

 Ənənəvi audiovizual tədris vəsaitləri ilə müqayisədə yeni imkanlar açılır. Bu dialoq, 

mətn, qrafik məlumatları ilə iş, dinamik məlumatları işləmək bacarığıdır. 

İKT məktəblilər arasında aşağıdakı bacarıqları inkişaf etdirir [6]: 

 Öz hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaq və müəyyən bir gündəlik və ya təhsil proble-

minin həll yolunu təmsil etmək; 

 Prosesləri, fenomenləri, vəziyyətləri simulyasiya etmək;  

 Niyyətlərini aydın şəkildə formalaşdırmaq və istifadə olunan bütün anlayışları müəyyən-

ləşdirmək; 

 Fəaliyyətin və tədris materialının məzmunu və prosedur komponentlərini ciddi şəkildə 

ayırmaq;  

 Vəzifəni bir sıra alt tapşırıqlara ayırmaq, sonra ikincisini yeni bütövlük şəklinə gətir-

mək;  

 Qəbul edilmiş səhvləri aşkar etmək və aradan qaldırmaq. 

İKT  istifadə ilə təlim iki əsas istiqamətdə aparılır (4): 

 Tədris prosesinin akademik göstəricilərinin, səmərəliliyinin və optimallaşdırılmasının 

artırılması, məktəbli əməyinin elmi təşkili; 

 Məktəblilərin idrak qabiliyyətlərinin inkişafı, verilən tapşırıqları həll etmək, müstəqil 

düşünmək və ünsiyyət bacarıqlarına sahib olmaq. 

Məktəblilərin öz fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi, nailiyyətlərinin monitorinqi məktəb-

liləri özünü təhlil etməyə sövq edir, öz-özünə təhsilin koordinasiyası və tənzimlənməsi prose-

sini asanlaşdırır. Məktəblilərin müasir informasiya texnologiyalarına olan böyük marağı hə-

min məktəb fənlərinə olan marağın artmasına səbəb olur.  
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Riyazi təhsilin informasiyalaşdırılmasının inkişafı aşağıdakı istiqamətlərin həyata keçiril-

məsinə əsaslanır: elektron tədris vasitələrinin, ixtisaslaşdırılmış proqram məhsullarının, pay-

lanmış informasiya resursunun, müəllif hüquqları tətbiqetmələrinin istifadəsinə dair elmi-pe-

daqoji, tədris və metodiki işlərin yaradılması və istifadəsi. Eyni zamanda peşəkar fəaliyyətdə 

İKT-nin istifadəsinə dair riyaziyyat müəlliminin hazırlanması; informasiyalaşdırma və rabitə 

vasitələrinin metodoloji cəhətdən məqsədəuyğun və təhlükəsiz istifadəsi üçün pedaqoji şərtlə-

rin təmin edilməsi; riyaziyyatın öyrənilməsi prosesi zamanı İKT-dən istifadənin standartlaşdı-

rılması. Riyaziyyatın tədrisi prosesində İKT-nin istifadəsinə nəzəri yanaşmaların həyata keçi-

rilməsi aşağıdakıları təmin edir:  

 Eksperimental tədqiqat fəaliyyətinə cəlb olunmaqla məktəblinin şəxsiyyətinin inkişafı 

və şəxsiyyətyönlü tədris şəraitində riyaziyyata marağın formalaşması;  

 Riyaziyyat tədrisinin tətbiqi oriyentasiyası kontekstində təhsil alanları tədqiqat aləti ki-

mi informasiya texnologiyalarından istifadəyə cəlb etməklə cəmiyyətin sosial sifarişinin yeri-

nə yetirilməsi;  

 İKT-nin didaktik imkanlarının tətbiqi yolu ilə riyaziyyatda tədris prosesinin keyfiyyə-

tinin artırılması. 

Peşə fəaliyyətində İKT-dən istifadəyə dair riyaziyyat müəllimlərinin təliminin quruluşu-

nun və məzmununun formalaşdırılması aşağıdakı istiqamətlərin həyata keçirilməsinə əsasla-

nır: məktəbli, tədris və interaktiv tədris arasında təhsil və informasiya qarşılıqlı fəaliyyətinin 

təşkili xüsusiyyətləri deməkdir; elektron təhsil vasitələrinin, ixtisaslaşdırılmış proqram məh-

sullarının, internetdə paylanmış bir məlumat mənbəyinin, müəllif hüquqları tətbiqetmələrinin 

inkişafı üçün vasitələrin istifadəsi; elektron formada tətbiq olunan və riyaziyyatın tədrisinə 

yönəlmiş təhsil məhsullarının maddi və metodiki əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi; informa-

siyalaşdırma və rabitə vasitələrindən metodoloji cəhətdən məqsədəuyğun və təhlükəsiz istifa-

də üçün pedaqoji və erqonomik şərtlər; distant təhsil şəraitində pedaqoji ünsiyyətlərin inkişafı. 

Riyaziyyat müəlliminin peşə fəaliyyətində İKT-dən istifadəyə dair metodoloji yanaşmala-

rın həyata keçirilməsi aşağıdakıları təmin edəcəkdir: riyaziyyatda elektron təhsil vasitələrinin 

kompleks istifadəsi, ixtisaslaşdırılmış proqram təminatının pedaqoji cəhətdən məqsədəuyğun 

istifadəsinin təşkilati formaları və metodlarının təkmilləşdirilməsi məhsullar, riyazi təhsilin 

informasiyalaşdırılmasının tədris-metodiki və proqram-texniki təminatı təhlükəsiz istifadəsi 

şəraitində informasiya şəbəkələrinin elektron təhsil mənbəyindən istifadə. 

Məqalənin aktuallığı. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi müasir 

tələbələrin tələblərinə daha uyğunlaşdırılmış tədrisə yeni bir yanaşmadır. Məqalədə də riya-

ziyyatın tədrisində müasir informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının istifadəsinin 

məqsədəuyğunluğunun təsvir edildiyini nəzərə alsaq, onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə informasiya-kommu-

nikasiya texnologiyalarının müxtəlif fəaliyyət sahələrinin, xüsusilə təhsil sisteminin informa-

siyalaşdırılması və kompüterləşdirilməsi, dövlət proqramları, müxtəlif İKT-nin tətbiqi ilə bağ-

lı qərar, əmr və dövlət proqramları, strateji əhəmiyyətli layihələr, təhsil şəbəkə infrastrukturu 

və s. kimi məsələlər barədə məlumat verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Tədris prosesində yeni texnologiyaların tətbiqi və tədris prosesinin idarə olunmasında yeni 

metodların tətbiqi yüksək keyfiyyətli təlimin qurulmasına geniş imkanlar yaradır. Ənənəvi tə-

limdən fərqli olaraq müasir təlim şagirdlərin biliyinin keyfiyyətinin təmin edilməsində mü-

hüm rol oynayır. Ona görə də tədrisdə texnologiya və informasiya-kommunikasiya texnolo-

giyalarından istifadə yüksək təlim mühiti yarada, müəllimin əməyini qismən azalda bilən, şa-

girdləri fənni ətraflı mənimsəməyə, lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyə sövq edə bilən 

müasir vasitədir. Bu vasitələrdən istifadə şagirdlərə öz məlumat bazalarını artırmağa və möv-

zuları asanlıqla başa düşməyə imkan verir.  

Riyaziyyatın tədrisində müasir təlim texnologiyasının tətbiqi fənn üzrə ən yaxşı tədris pro-

sesinin, məqsədə çatmaq üsullarının və təhsil problemlərinin həllinin məcmusu deməkdir. 

Məqsəd şagirdlərin düşüncələrini, biliklərini, bacarıqlarını, davranışlarını və hisslərini inkişaf 

etdirməklə təlim nəticələrinə nail olmaqdır. 

Belə ki, yaradıcı müəllimlər fəal idrak, inkişaf, əməkdaşlıq, dialoq vasitəsilə öyrənmə, in-

formasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə, axtarış sistemlərindən, inter-

net resurslarından, onlayn dərsliklərdən və digər resurslardan bacarıqlı və peşəkar istifadə 

prinsipləri əsasında maraqlı təlim quraraq müasir tələblərə cavab verirlər. Şagirdlərin şəxsiy-

yətinin formalaşmasına müəllimlərin peşəkarlığı xüsusi təsir göstərir. Müəllimlərin əsas vəzi-

fəsi şagirdlərə təkcə zəruri biliklər vermək deyil, həm də onların mənəviyyatını yetişdirmək-

dən ibarətdir ki, onlar savadlı, pozitiv düşünən və eyni zamanda yaradıcı düşüncəli insanlar 

olsunlar. 

Təcrübələr göstərir ki, öyrətmək qabiliyyətinə malik olduğunu iddia edənlərin öyrənməyə 

həvəsi olmalıdır. Hər bir müəllim yaradıcıdır və daim özünü təkmilləşdirməlidir. Yaradıcı 

müəllim öz metodunu yaratmaqdan çəkinməməlidir. Belə olduqda müəllimlər hər gün yenilə-

nən müasir tədris üsullarını mənimsəyib tətbiq etməlidir. O, “öyrənmək və yaratma”nın canlı 

nümunəsindən istifadə edərək, şagirdlərinə öyrənməyi sevdirmək üçün fərdi üsul formalaş-

dıracaq. Ona görə də müəllimlər müasir təlim texnologiyasını yüksək səviyyədə mənimsəmə-

lidirlər. 

Müasir tədris texnologiyalarının prinsiplərinə əsaslanan əsas metodlar şagirdlərin maraq 

və ehtiyaclarını, yaş psixologiyasını, sosial həyat tərzini, bilik səviyyəsini, imkan və bacarıq-

larını, məktəbdə idrak fəaliyyətini nəzərə almaqla onlara lazımi dəstək verməlidir. Riyaziy-
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yatın tədrisində müasir texnologiyaların tətbiqi üçün isə müəllim aşağıda sadalanan müəyyən 

təlimləri yerinə yetirməlidir: 

— ən son praktiki bilikləri əldə etmək; 

— pedaqoji proses qurmaq; 

— öyrənmə strategiyalarını gücləndirmək; 

— təlimin təşkili üçün əsas tələblərə cavab vermək; 

— öyrənmə üslublarına uyğun olaraq biliyin ötürülməsi (vizual, audio, kinestetik). 

Pedaqoji araşdırmalara əsaslanaraq demək olar ki, şagirdlərin fəallığının və biliyinin key-

fiyyətinin artırılması yalnız müəllimin bacarıq və peşəkarlığından, yaradıcı fəaliyyətindən, fə-

al və interaktiv təlim metodlarından səmərəli istifadə etməklə mümkündür. Belə ki, tədris pro-

sesində fəal təlim metodlarından istifadə şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasını, təfək-

kürün inkişafını, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsini optimallaşdırır. Həmçinin tədris pro-

sesinin demokratikləşməsi, humanistləşdirilməsi, diferensiallaşdırılması üçün fərdiləşdirmə, 

inteqrasiya, səmərəlilik, keyfiyyət prinsiplərinin tələblərinin geniş tətbiqi yolu ilə şagirdin 

şəxsiyyət kimi qiymətləndirilməsinə real şərait yaradılır. 

Dərs zəka, mənəviyyat, peşəkarlıq və sənətin birləşməsidir. Dərsin tərbiyəvi əhəmiyyəti 

bu keyfiyyətlərin bir-biri ilə necə əlaqəli olmasından asılıdır. Dərsin səmərəli olması üçün 

müəllim daima yeni forma və üsullar axtarmalı, öz üzərində işləməlidir. 

Fəal dərs təkcə yaradıcı motivasiya və yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması deyil. Belə 

ki, şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün təlim prosesini elə qurmalıyıq ki, şagirdlər 

Blum taksonomiyasını əks etdirən bilik piramidasının bütün 6 səviyyəsini (bilik, qavrayış, tət-

biq, təhlil, tərtib və qiymətləndirmə) mənimsəsinlər. Dərsdə apardığım müşahidələrə əsasən 

söyləyə bilərəm ki, şagirdlərdə yüksək təfəkkür səviyyəsinin formalaşması üçün ilk növbədə 

motivasiyanı düzgün qurmaq lazımdır. Çünki, verilən biliyi tələbə qəbul etdiyi kimi tətbiq 

edir. Dərsdə istifadə olunan əsas biliklərin səmərəliliyini artırmaq üçün hər bir şagirdin səviy-

yəsinə uyğun tapşırıqlar hazırlamaq lazımdır. 

Riyaziyyatın tədrisində informasiya texnologiyalarından istifadə şagirdlərin fəallığını artı-

rır, mövzu ilə bağlı daha çox məlumat toplamasını təmin edir. Bunun üçün vacib şərt sinfin 

kompüter avadanlığıdır. Kompüter texnologiyalarından istifadənin əhəmiyyəti intellektual po-

tensialın genişləndirilməsi üçün ideal mühit yaratmaq olsa da, digər tərəfdən onların media-

dan asılılığının təhlükələrini də xatırlamaq lazımdır. 

Bunları nəzərə alaraq virtual kompüter texnologiyalarından düzgün istifadə üçün yaş məh-

dudiyyətlərini diqqətdə saxlamaq lazımdır və müəllimlər gəncləri ciddi nəzarətdə saxlamalı-

dırlar. 

 İnternet böyük bir resursdur. Siz öz xeyrinizə istifadə edərək təlimin məzmununu dəyişə 

bilərsiniz. Tədris prosesində İKT-dən istifadənin müxtəlif variantlarından tətbiq olunur. 

Riyaziyyatın tədrisində informatika ilə inteqrasiya müvafiq standartlara əsaslanır. Müəlli-

min yaratdığı alt standartların mahiyyətinə uyğun olaraq fənlərin, biliklərin və fəaliyyətlərin 

məzmununda təlim nəticələrini əks etdirən əsas standartlar başa düşülən olmalıdır. 

İnteraktiv təlim aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur: 

— müəllim tərəfindən idrak probleminin vəziyyətinin şüurlu (könüllü) yaradılması; 

— problemlərin həlli prosesində tələbələrin fəal tədqiqat mövqeyinin stimullaşdırılması; 

— tələbələr tərəfindən yeni və zəruri biliklərin müstəqil kəşfi, mənimsənilməsi və bunu 

üçün şəraitin yaradılması. 

Təlimdə yeni yanaşmanın mahiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, tədris təkcə şagirdlərin yad-

daşını yeni biliklərlə (məlumatla) zənginləşdirməyə deyil, həm də əlavə biliklərin müstəqil 
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mənimsənilməsinə, ən mühüm bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyə, şəxsi keyfiyyətlər və baca-

rıqlar formalaşmasına kömək edir. 

Eyni zamanda, şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən ən 

mühüm tədris materialının öyrənilməsi prosesində səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluq-

ları müəyyən etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənir-

lər. 

İnteraktiv təlim metodlarının tədris prosesində tətbiqi şagirdlərin passivliyinin aradan qal-

dırılmasına, zəruri təfəkkür bacarıqlarının, yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşmasına və tədri-

sin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan yaradır.  

Riyaziyyat dərslərində yeni texnologiyalardan düzgün istifadə şagirdlərdə nisbətən az in-

formasiya ilə daha çox düşünmək, öz fikirlərini mühakimə etmək və şərh etmək bacarığı for-

malaşdırır.  

Qeyd edək ki, “Klaster”, “Insert”, “BIBO” kimi interaktiv tədris metodlarından riyaziyyat 

dərslərində intensiv istifadə dərsin keyfiyyətini yüksəltməklə, şagirdlərin fəal olmasına şərait 

yaradır. 

İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisində informasiya texnologiyalarından istifadə şagirdlə-

rin fəallığını artırır, mövzu ilə bağlı daha çox məlumat toplamaq imkanlarını təmin edir. 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatın təlimi şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü, yaddaşını, 

diqqətini, təxəyyülünü, müşahidəçiliyini, iradəsini, müstəqil və yaradıcı təşəbbüskarlığını in-

kişaf etdirir və son nəticədə təlimin keyfiyyəti yüksəlir. Bu baxımdan riyaziyyat dərslərində 

yeni təlim texnologiyalarından düzgün istifadə tədrisin keyfiyyətinin yüksəlməsinə şərait ya-

radır və məqalənin mövzusu aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə riyaziyyatdan müasir dərs və onun təşkilinin mahiy-

yəti, məzmunu araşdırılmış, təşkili forması səciyyələndirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə müasir təlim texnologiyalarının dərsin daha 

asan mənimsədilməsində əhəmiyyəti və eyni zamanda müasir təlim texnologiyalarından peda-

qoqların aktiv istifadəsini təmin etməkdir. 
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Современные уроки математики и технологии их организации 

 

Резюме 

 
Чтобы использовать современные технологии в обучении математике, учитель дол-

жен обладать новейшими практическими знаниями, уметь выстраивать педагогический 

процесс, укреплять стратегии обучения и соответствовать ряду основных требований 

по организации обучения. Все эти вопросы исследуются в представленной статье. 
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Riyaziyyat tədrisi texnologiyasından bildiyimiz – “Hesab məsələsi” – kəmiyyətlərin veril-

miş qiymətlərinə və onlar arasındakı sözlərlə ifadə olunmuş asılılığa görə kəmiyyətin məchul 

qiymətini tapmaq tələbinə deyilir. Bu məsələlər üç hissədən ibarət olur: 

1. Kəmiyyətlərin ədədi qiymətləri (verilənlər); 

2. Verilənlərlə axtarılanlar arasındakı əlaqə (məsələnin şərti); 

3. Məsələnin sualı (kəmiyyətin tapılması). 

Müəllimlərimiz, məsələlər həllinə başlayarkən bunları şagirdlərinə öyrədirlər, həm də mə-

sələ həllində verilənləri, verilənlərlə axtarılanlar arasındakı əlaqəni, məsələdə nə axtarıldığını 

nəzərdə saxlayırlar. 

Məsələ həllinin öyrədilməsi məktəbdə təlimin ən mühüm işlərinin əsasını təşkil edir. Bu, 

məsuliyyətli olduğu qədər də öyrədilməsi müəllimləri daimi axtarışda olmağa sövq edən me-

todiki prosesdir. Çünki öyrədilən məsələlərin bir çox növləri olduğundan, onların təlimi üsul-

ları da fərqli olur. Həkimlər xəstələrinə diaqnozu müəyyənləşdirərkən, müəyyən sorğular 

apardığı kimi, müəllimlər də təklif olunan məsələlərin həllində onun növünün müəyyən edil-

məsini əsas tutaraq növbəti təlim üsullarını göstərir. Bununla da təlim diaqnostikasından isti-

fadə olunur. 

Şagirdlər ibtidai siniflərdə kifayət qədər məsələlərin həlli ilə məşğul olmuşlar, müəyyən 

biliklər də əldə etmişlər. V sinifdə bu təlim işi il boyu davam etdirilir, şagirdlər sistemli bilik-

lər əldə edirlər. 

Hazırda istifadə də olan “Riyaziyyat 5” (2020-ci il) dərsliyini araşdırarkən müəyyən etdik 

ki, hərəkətə aid məsələlər çox azdır. Belə ki, hərəkətə aid məsələlərin müxtəlif növləri unudu-

laraq, necə gəldi məsələlər daxil edilmişdir. Məsələn, dərslikdə səh. 21, № 14;  səh. 28, № 16;  

səh. 62, № 4; səh. 82, № 4; səh. 94, № 7; səh. 102, № 6; səh. 219, № 49 məsələlər  verilmişdir. 

Həmin məsələlərin hər birinin həlli nümunəsinə baxmaqla, müəlliflərin də mülahizələrinə mü-

nasibət bildirəcəyik. 

Məsələ həlli vasitəsilə V sinfin riyaziyyat kursunun məzmunu açılır, şagirdlər tərəfindən 

mənimsənilir. Bir daha əməllər haqqında anlayışlar formalaşır, riyazi qaydalar izah edilir, 

ümumiləşdirilir, nəzəri biliklər sistemə salınır. 

mailto:Hamide.Shixiyeva@adpu.edu.az
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Məsələ həllində şagirdlər yeni biliklərlə, anlayışlarla tanış olur, həm də əvvəlki biliklərin 

möhkəmləndirilməsi üçün istifadə olunur. Məsələ həlli şagirdlərin dünyagörüşünün formalaş-

masında əsas vasitələrdən biridir. Bunu müəllimlərimiz bilir və təlim prosesində nəzərə alırlar. 

Çünki məsələ həllində şagirdlərdə düşünmə, mühakimə yürütmə, müqayisə etmə, analiz və 

sintez, konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə kimi təfəkkür əməliyyatları hərəkətə gətirilir, inki-

şaf etdirilir. 

Müəllimlər məsələyə verilən əsas didaktik tələbləri də işlərində nəzərə alırlar. Bu tələbləri 

yada salmağı vacib bilirik: 

1.Məsələnin məzmununda verilənlər (ədədi material nəzərdə tutulur) şagirdlərin riyazi ha-

zırlığının səviyyəsinə uyğun olmalıdır. 

2.Məsələnin məzmunu ətraf mühitindən olmalıdır, verilənlər real olmalıdır. 

3.Kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar, dəqiq, sadə şəkildə olmalıdır. 

4.Məsələdəki şərtlərin sayı verilənlərin və axtarılanların sayına uyğun olmalıdır. 

5.Məsələnin sualı dəqiq, qısa ifadə olunmaqla, onun məzmunundan alınmalıdır. (Л.М. 

Фридман и др. “Как научится решать задачи” М.1979). 

Bu didaktik tələblərdən başqa müəllimlər məsələ həlli mərhələlərini də nəzərə aldıqda tə-

lim prosesində müsbət nəticə əldə edirlər. Şagirdi məsələ həll etməyi bacarmırsa, onda müəlli-

min işini yüksək qiymətləndirmək nisbətən çətin olur. 

Bəli, hər bir çalışma (misal həlli) da müəyyən bir məsələnin riyazi modelidir, hazır veril-

mişdir. Həmin modelin şagird tərəfindən tərtib edilməsi daha effektli işdir. Yuxarıda qeyd et-

diklərimizə əsaslanaraq məsələnin həlli mərhələlərini də yada salaq: 

1.Məsələ həllinə hazırlıq işi ilk mərhələdir, verilənlərlə axtarılanlar arasındakı əlaqənin şa-

girdlərə öyrədilməsidir. 

2.Şagirdlərin məsələnin həlli ilə tanış edilməsi bir neçə mərhələlərdən ibarətdir: 

a) Məsələnin məzmunu ilə tanışlıq; 

b) Məsələ həllinin axtarılması; 

c) Məsələnin təhlil edilməsi; 

d) Məsələnin həll edilməsi; 

e) Məsələ həllinin yoxlanılması (Методика преподования математика в средней школе, 

М.1965) 

1. Məsələnin təhlil edilməsi (sintetik metod, analitik metod); 

2. Məsələnin həlli; 

3. Məsələ həllinin yoxlanılması. 

Çalışdıq ki, müəllimləri müsbət mənada metodiki köməkliklə bərabər, yaddaşların təzələn-

məsini bərpa edək. Məsələlərdə “hərəkət” anlayışı olanları da nəzərə almışıq. “Dilarə və “Ay-

sel” ayaqlarına addımları sayan sayğac (pedometr) bağlamışlar. Dilarənin sayğacı 87.478, Ay-

selin sayğacı isə 77.461 addım göstərir. Dilarə Ayseldən təxminən neçə addım çox gəzmiş-

dir?” (səh.21, № 14) 

Məsələnin həlli çətinlik yaratmır, şagirdlər icra edirlər və Dilarənin çox gəzdiyini tapırlar. 

Məsələnin məzmunu müasirdir, həyatdan götürülmüşdür. Sadəcə gəzintiyə aid olduğundan 

onu göstərdik. Məsələnin dəqiqliyi gözlənilmir, məsələdəki “isə” lazımdırmı? Şagirdlərin yaş 

səviyyəsi nəzərə alınırmı? Sualları açıq qalır. 

1) A məntəqəsindən eyni vaxtda əks istiqamətlərə hərəkət edən iki avtomobildən birinin 

sürəti saatda 85 km, digərinin sürəti isə bundan 15 km azdır. Avtomobillər arasındakı məsafə 

6 saat sonra neçə kilometr olacaq? 

2) A şəhərindən sürəti saatda 85 km, B şəhərindən isə sürəti saatda 105 km olan iki av-
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tomobil eyni vaxtda qarşı-qarşıya hərəkətə başladılar. 4 saatdan sonra avtomobillər C şəhərin-

də görüşdülər. (səh.28, № 16) 

A və C, B və C, A və B şəhərləri arasındakı məsafələri tapın. Hər iki məsələnin (1,2) məz-

munu daha səliqəli verilə bilərdi. Əks istiqamətli hərəkətə aid məsələlərin dilimizdə ifadə 

qaydası mövcuddur. Lakin burada yenə “isə” verilir, məzmunu konkret ifadə olunmur. Qarşı-

qarşıya hərəkətə aid məsələlərdə də qayda gözlənilməyibdir. (2) 

Məsələnin həlli üsullarını şagirdlər çertyoj çəkməklə, asanlıqla həll edər, suallara da ətraflı 

cavab yaza bilərlər. “Qarışıq ədədlərin toplamasında” verilmiş (səh. 62, №14) məsələyə ba-

xaq: Səlim Əhmədgilin evinə qədər, sonra isə Əhmədlə birlikdə Həsəngilin evinə qədər daha  

yol getdi. Səlim cəmi nə qədər yol getdi? 

Məsələnin mətnindəki “sonra, isə” sözləri artıqdır, yerində deyil. 

Dərsliyin 82-ci səhifəsindəki 4 – cü məsələ “Samirin avtomobili hər 100 km -  7,85 l ben-

zin işlədilir. “Avtomobilin 1000 km yola işlətdiyi benzinin miqdarı təxminən 70l-dir” fikri 

doğrudurmu?” kimidir. Burada məqsəd aydındır “onluq kəsrlərin yuvarlaşdırılması”na aid bi-

liklərin yoxlanılmasıdır. 

“Onluq kəsrlərin vurulması və bölünməsi”ndə (səh. 94,  № 7) verilən məsələnin məzmunu 

aşağıdakı kimidir: 

Həbibgilin ailəsi Bakıdan kəndlərinə qədər 412 km məsafə qət etməli idi. Avtomobilin 

texniki göstəricilərində hər 100 kilometrə 9,5 l benzin işlətdiyi yazılmışdır. 

a) Həbibgilin avtomobili bu məsələni gedib qayıtmağa təxminən nə qədər benzin işlədər? 

b) 1 l  benzinin qiyməti 0,92 manat (hazırda 1,6 man) olarsa, onlar benzinə nə qədər pul 

xərcləməlidirlər? 

Göründüyü kimi bu məsələ də hərəkətə aid deyil, lakin onu nümunə göstərməklə işin nə-

zərdən qaçırılmadığına işarə etmişik. 

“Onluq kəsrlərin bölünməsi” mövzusunda (səh. 102, № 6(1)) verilmiş məsələnin mətninə 

baxaq: Avtomobil 3 saata 184,5 km yol getdi. Avtomobilin sürəti orta hesabla saatda neçə ki-

lometrdir? 

Bu məsələdə məqsəd aydındır, şagird 184,5 ədədini 3-ə bölməklə, cavabı tapacaqdır. On-

luq kəsrin tam ədədə bölünməsinə aid biliklərin tətbiqi və möhkəmləndirilməsi də məqsədlər-

dən biridir. 

Dərsliyin, ümumiləşdirici tapşırıqlar bölməsindəki (səh.218, №45) məsələdə deyilir: Yo-

lun şəkildə göstərilən hissəsində təmir işləri getdiyindən avtomobil bir qədər dolayı yolla get-

məlidir. Avtomobil nə qədər əlavə məsafə qət etməlidir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dərslikdəki şəkildə 2,5 km məsafə verilmişdir. Şəkilin düzbucaqlı olduğu (və kvadrat) 

verilmədiyindən, uzunluğu 3 km yazmaqla həllin aparılması daha uyğun olardı. 

Səhifə səh.219 (№ 49) – dakı məsələnin mətninə baxaq: “Birinin sürəti digərindən saatda 

15 km çox olan iki avtomobil arasındakı məsafə 270 km-dir. Avtomobillər qarşı-qarşıya hərə-

         
                             
                          2,5 km 
                                                               3 km 
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kət edərək 2 saatdan sonra görüşdülər. Avtomobillər hansı sürətlə hərəkət etmişdir? 

Göstəriş: “İki avtomobilin bir saatda getdiyi yol (iki avtomobilin sürətləri cəmi) 270:2 

olacaq. Onların sürət fərqinə görə hər birinin sürətini tapa bilərsiniz”  

Məsələnin mətni, qarşı-qarşıya hərəkətə aid məsələlər nümunəsinə uyğun verilməlidir. Bu 

zaman göstərişə ehtiyac qalmırdı. “Riyaziyyat–5” dərsliyini hərəkətə aid verilən məsələlər 

əhatəsində araşdırdıq. Aparılan təhlillər aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir. 

1. Dərslik pedaqoji eksperimentdən keçmədiyi üçün qüsurları vardır. 

2. Dil və ixtisas redaktorları işlərinə ciddi yanaşmayıbdır. 

3. Dərsliyin (dərs vəsaitinin) tərtibatında qusurlar vardır. 

Dərs vəsaitinin gələcək nəşrlərində bəzi qeydlərin nəzər alınması, şagirdlərə sanballı bilik 

verən mənbəni hazırlamaq məsləhətdir. Dərslikdə, şagirdlər üçün nisbətən çətinlik törədən hə-

rəkətə aid, digər məsələlər yoxdur, verilməyibdir. Həmin məsələlər durğun suda qayğın hərə-

kətinə, çayın axını ilə qayığın hərəkətinə, çayın axınına qarşı hərəkətə aid məsələlər də veril-

məyibdir. Unutmaq olmaz ki, dərslik ilk bilik  mənbədir, o tədris proqramını əhatə etməlidir. 

Heç bir mövzu unudulmalı deyil, hərtərəfli şagirdlərin yaş səviyyəsinə müvafiq şərh olunma-

lıdır. Dərslikdə verilən materiallar (mövzular) tam olmalıdır, heç bir səthi şərhə yol vermək 

olmaz. 

Məqalənin aktuallığı. “Riyaziyyat–5” dərsliyində hərəkətə aid məsələlərin verilməsi, şər-

hi, həlli üsulları məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Dərsliyin mövzu baxımından təhlili və nəticələrin gələcək nəşr-

də nəzərə alınmasıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə V siniflərdə dərs deyən müəllimlərə 

öz işlərində istifadə etməyə kömək edəcəkdir. Müəllimlərin hərəkətə aid məsələlər həllində 

tətbiq edəcəyi təhlildə yardımçı olacaqdır. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Riyaziyyat fənn kurikulumu, Bakı, 2008. 

2. Riyaziyyat –  5: Dərslik. Bakı, 2020. 

3. Riyaziyyat – 5: Metodik vəsait. Bakı, 2020. 

4. Л.М. Фридман и др. Как научится решать задачи. М., 1979. 

5. Л.М. Фридман. Логика - психологический анализ школьных учебных задач. М., 

1977. 

6. Болл Г.А. Теория учебных задач. М., 1990. 

7. Пойа Д. Как решать задачу. М., 1956. 

8. Методика преподования математики в средней школе. М., 1987.  

                                                 

В.М. Мамедов, Г.Э. Шихиева 

 

Обучение решению задач 

 

Резюме 
 

Существует несколько определений задач: как цели, заданной в определённых усло-

виях, как модели проблемной ситуации и как объекта мыслительной деятельности. Ос-

новными компонентами структуры задачи является условие, обоснование (базис), ре-
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шение, заключение. Процесс решения задачи включает анализ текста, поиск решения, 

реализацию плана, проверку и записав ответа.  

 

V.M. Mammadov, H.E. Shikhiyeva 

 

Problem solving training 

 

Summary 

 
There are several definitions of the problem. The structure of the problem is conditional, 

solution and result. The basis of the problem is to study the text of the problem, solve it in the 

plan, check it and write the answer. The solution to each problem is to build a model of a 

certain intellectual activity. 
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Birdəyişənli məhdud funksiya və  

onun xassələri öyrədilməsi texnologiyası 
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E-mail: vusalaeminova@97gmail.com 
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Açar sözlər: məhdud funksiya, ədəd oxu, çoxluq, bərabərsizlik, interval 
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Azərbaycan təhsil sahəsində aparılan islahatlar fənn kurikulumunun tətbiqi riyaziyyat təli-

mində də yeni islahatların aparılmasına zəmin yaradır. 

Fənn kurikulumu əsasında tərtib edilmiş riyaziyyat dərsliklərində, müəllim üçün metodik 

vasitələrdə müasir metodik ədəbiyyatlarda funksiya anlayışına xüsusi yer verilmişdir. Belə ki, 

“cəbr və funksiyalar” məzmun xətti deyilənləri əsaslandırmağa imkan verir. 

Məqalədə birdəyişənli məhdud funksiyalar və onların əsas xassələrini şərh edək. 

Funksiyanın ən qlobal xassələrindən biri onun məhdudluq xassəsinin olmasıdır. Funksiya-

nın məhdudluğunu və yaxud qeyri-məhdud olmasını bilmədən, bu funksiya haqqında dolğun 

təsəvvür yaratmaq olmaz. 

Tərif 1. Tutaq ki,  funksiyası ədəd oxunu x çoxluğunda təyin olunmuşdur. Əgər 

elə A ədədi varsa ki,  üçün  bərabərsizliyi ödənir, onda  funksiyası X 

çoxluğunda aşağıdan məhdud funksiya adlanır. A ədədinə -in  X çoxluğunda aşağı sər-

hədi deyilir. 

Məsələn,  funksiyası  ədəd oxunda aşağıdan məhduddur, 

çünki,  üçün  bərabərsizliyi ödənir. 

Tərif 2. Tutaq ki,  funksiyası ədəd oxunun çoxluğunda təyin olunub. Əgər 

elə  ədədi varsa ki,  üçün  bərabərsizliyi ödənir, onda  funksiyası 

 çoxluğunda oyuxarıdan məhdud funksiya adlanır. -yə -in -də yuxarı sərhəddi 

deyilir. 

Məsələn,  funksiyası  intervalında yuxarıdan məhduddur, çünki, 

üçün  bərabərsizliyi ödənir. 

Tərif  3. Həm yuxarıdan, həm aşağıdan məhdud olan funksiyaya  çoxluğunda məhdud 

funksiya deyilir. 

Tərif 4. Tutaq ki,  funksiyası ədəd oxunun  çoxluğunda təyin olunub. Əgər 

elə  ədədi varsa ki,  üçün  bərabərsizliyi ödənir, onda  funk-

siyası   çoxluğunda məhdud funksiya adlanır. 
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Məsələn,  funksiyası  ədəd oxunda məhdud 

funksiyadır. Doğrudan da  üçün   

 bərabərsizliyi doğrudur. 

Həndəsi olaraq funksiyanın aşağıdan məhdud olması o deməkdir ki, bu funksiyanın qrafiki 

 düz xəttindən aşağıda yerləşə bilməz.  funksiyasının  çoxluğunda yuxarıdan 

məhdud olması o deməkdir ki, bu funksiyanın qrafiki  düz xəttindən yuxarıda yerləşə 

bilməz.  funksiyasının çoxluğunda məhdud olması o deməkdir ki, bu funksiyanın 

qrafiki  və  düz xətlərinin əmələ gətirdiyi zolaqdan kənara çıxa bilməz. 

Tərif 5. Tutaq ki,  funksiyası ədəd oxunun  çoxluğunda təyin olunmuşdur. 

Əgər  funksiyası  çoxluğunda məhdud deyilsə, onda bu funksiyaya  çoxluğunda 

qeyri-məhdud funksiya deyilir. 

Misal. Göstərək ki,  funksiyası  ədəd oxunda qeyri-məhduddur. 

Əksini fərz edək. Tutaq ki, bu funksiya bütün ədəd oxunda məhduddur. Onda bu tərifə gö-

rə elə  ədədi var ki,  üçün  bərabərsizliyi ödənir. Bununla bəra-

bər  

nöqtəsini götürsək (burada, [C] C ədədinin tam hissəsini gös-

tərir) və bu nöqtədə funksiyanın qiymətini hesablasaq 

 

burada ziddiyyət alındı. Bu isə onu göstərir ki,  funksiyası məhdud deyildir, demə-

li ədəd oxunda qeyri-məhduddur. 

Məhdud funksiyanın xassələri: 

Xassə 1. Əgər  və  funksiyaları eyni bir  çoxluğunda təyin olunmuş, məhdud 

funksiyadırsa, onda 

 

funksiyaları da  çoxluğunda məhdud funksiyadır. 

Xüsusi halda  olduqda  və  funksiyaları da  çoxluğunda 

məhduddur. 

Xassə 2. Əgər  və  funksiyaları eyni bir  çoxluğunda təyin olunmuş funksiya-

dırsa və bu çoxluqda  məhdud funksiyadırsa,  funksiyası isə  

 şərtini ödəyirsə, onda  funksiyası da X çoxluğunda məhduddur. 

      Xassə 3. Əgər  məhduddursa, onda 

 

 funksiyaları özlərinin təyin olduğu çoxluqda məhdud-

dur. 
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Məqalənin elmi aktuallığı. Məhdudluq xassəsinin olması funksiyanın ən qlobal xassələ-

rindən olmaqla yanaşı qeyri-məhdud olmasını da dəqiqləşdirdikdən sonra bu funksiya haq-

qında dolğun təsəvvür yaratmaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə fənn kurikulumu əsasında tərtib edilmiş riyaziyyat 

dərsliklərində, müəllim üçün metodik vasitələrdə funksiya anlayışının böyük əhəmiyyət kəsb 

etməsi özünü göstərir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Конечная функция с одной переменной  

и технология обучения ее свойствам 
 

Резюме 

 
В статье разъясняется важное для школьного курса математики понятие функции. 

На примерах поясняется технология изучения ограниченной функции и ее свойств, по-

лучены определённые результаты. Показана технология изучения определения ограни-

ченных, неограниченных, а также ограниченных снизу и сверху функций. 

 

V.T. Eminova 

 

One-variable finite function and technology for teaching its properties 
 

Summary 
 

The article explains the concept of function, which is important in the school mathematics 

course. The bounded function and the technology of studying its properties are explained on 

the basis of examples and the results are obtained. The technology of studying the definition 

of bounded, unbounded, as well as bounded functions (from) below and above is shown. 
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Şagirdlər sahə anlayışını intuitiv qavrayır və onun hesablanması ilə məşğul olurlar. Bəzən 

sahə anlayışı ilə onun hesablanmasını qarışdırır və onları eyniləşdirirlər. bu məsələlərə aydın-

lıq gətirmək lazımdır.  

Sahənin aşağıdakı xassələrə malik olan kəmiyyət olduğu nəzərə alınmalıdır.  

1. İxtiyari  fiqurunun sahəsi mənfi olmayan ədəddir. Yəni, S( )  0  

2. fiquru kəsişməyən, yaxud kəsişmələri düz xətt olan  və  fiqurlarından 

ibarətdirsə, onda fiqurunun sahəsi  və  fiqurlarının sahələri cəminə bərabərdir. Yəni,  

                         S( ) = S( ) + S( ) 

3. fiquru  fiquruna daxildirsə, onda  

                          S( ) + S( )  

4. Konqruyent fiqurların sahələri bərabərdir.  

5. Tərəfi vahid olan kvadratın sahəsi vahidə bərabərdir.  

Bu xassələrə əsasən fiqurların, o cümlədən əyrixətli trapesiyanın sahəsi hesablanılır.  

Məsələyə bu cür yanaşdıqda sahənin hesablanmasının müxtəlifliyi aydın olar. 

Müəyyən inteqral anlayışı tarixən (Arximedin dövründən) müxtəlif fiqurların sahələrinin 

və cisimlərin həcmlərinin hesablanması ehtiyacından yaranmışdır. Bu işin mahiyyətini əyri-

xətli trapesiya adlanan fiqurun sahəsinin tapılması misalında izah edək. Əyrixətli trapesiyanın 

tərifini xatırlayaq. 

Tutaq ki,  ba;  parçasında kəsilməz və müsbət f(x) funksiyası verilmişdir (şəkil 1).  

                                                                                       y 

                                                                                               y = f(x)                      

 

 

                                                    

 

 

 

                                                                                         0       a               b      x  

                                                                                             (şəkil 1) 
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f(x) funksiyasının qrafiki ox oxuna  ba;  parçası, x=a və x=b düz xətləri ilə hüdudlanan 

fiqura əyrixətli trapesiya deyilir.  

Əyrixətli trapesiyanın sahəsini təqribən belə hesablamaq olar.  ba;  parçasını  

           = a  

Nöqtələrilə n bərabər parçalara bölək. Onda  

1


 kk xx
n

ab
x , burada k=1, 2, ..., n-1, n qəbul edə bilərik.  kk xx ;1  parçalarının 

hər birini oturacaq qəbul edərək, onlar üzərində hündürlüyü  1-kxf olan düzbucaqlı quraq. Bu 

düzbucaqlının sahəsi  

 1-kxf xSk yaxud  1-kxf



n

ab
Sk olar. 

 

Onda    xS
n

kn 





1

1 1-kxf  cəmi əyrixətli trapesiyanın sahəsinin təqribi qiyməti olar. Bu 

cəm eyni zamanda inteqral cəm adlanır. Həmin cəmdə n şərti ilə limitə keçsək əyrixətli 

trapesiyanın sahəsinin qiymətini almış olarıq. Həm də bu limit f(x) funksiyasının  ba;  

parçasında müəyyən inteqralı adlanır və  
b

a
dxxf  kimi yazılır.  

Yəni,     


 



1

1 1 .lim
n

k

b

a
k

n
dxxfxxf  

Onu  “İnteqral a-dan b-yə qədər ef iks de iks” oxuyurlar. a və b ədədləri inteqralın sər-

hədləri adlanır. a aşağı, b isə yuxarı sərhəddir. ∫ simvolu inteqral işarəsidir. O, yunan hərfi 

siqma (∑) cəm işarəsinin baş hərfi S-in dartılmış formasıdır. f(x)-ə inteqralaltı funksiya, x-ə 

isə inteqrallama dəyişəni deyilir. 

Beləliklə, əyrixətli trapesiyanın sahəsi  

         
b

a
dxxfS      (1) 

düsturu ilə ifadə olunur.  

Buradaca qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən inteqralın həndəsi mənası (1) düsturundan gö-

ründüyü kimi sahədir. 

Müəyyən inteqralı burada deyilənlərə əsasən hesablamaq üçün hər bir konkret halda in-

teqral cəm düzəldib onun limitini hesablamaq lazımdır. Bu isə çətin və mürəkkəb işdir. Hə-

min məsələdə irəliyə doğru ilk addım atanlar Nyuton və Leybnis olmuşdur. Onlar göstərmiş-

lər ki, f(x) funksiyasının müəyyən inteqralının hesablanmasının tapılmasına gətirilə bilir. Bu 

məsələni inteqral hesabının əsas düsturu adlanan Nyuton – Leybnis düsturunu kəşf etməklə 

həll etmişlər. Riyaziyyat tarixində həmin kəşf ən böyük kəşflərdən biri hesab olunur. Orta 

məktəbin riyaziyyat dərsliklərində bu məsələnin həlli verilmişdir. Xatırladaq ki, məsələnin 

mahiyyəti belədir. Əyrixətli trapesiyanın sahəsi ikinci üsulla hesablanılır. Bu məqsədlə əv-

vəlcə trapesiyanın sahəsinin  ba;  parçasında qiymətlər alan x dəyişəninin S(x) funksiyası ilə 

ifadə oluna bilməsi izah edilir və göstərilir ki, o trapesiyanın hüdudlayan kəsilməz f(x) funksi-

yasının ibtidai funksiyasıdır. İbtidai funksiyaların əsas xassəsinə görə bütün  bax ,  üçün  

S(x) = F(x) + C 

yazılır. Burada C ixtiyari sabit, F (x) isə f(x) funksiyasının ibtidai funksiyalarından biridir. 

C sabitini tapmaq üçün x=a qiymətində F(a) + C = S(a) = 0 olmasından istifadə edərək x = b 
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qiymətində S(x) əyrixətli trapesiyanın sahəsini ifadə etdiyindən, alırıq ki, 

                 S= S(b) = F(b) – F(a)         (2) 

F(b)-F(a) fərqinə  ba;  parçasında ibtidai funksiyanın artımı da deyilir. (1) və (2) bəra-

bərliklərinə əsasən 

                     
b

a
aFbFdxxf        (3)  

yaza bilərik. Bu Nyuton – Leybnis düsturu adlanır. 

Burada müəyyən inteqralla qeyri – müəyyən inteqral (ibtidai funksiya) əlaqələndirilmişdir. 

Bu düstur inteqralı asanlıqla hesablamağa imkan verir.  

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlər müxtəlif fiqurların sahəsinin müəyyən inteqral vasitəsilə 

hesablanması zamanı bir qədər çətinlik çəkirlər. Şagirdlərin bu mövzuda çətinlik çəkdiklərini 

nəzərə alaraq mövzunun metodik işlənməsi zərurəti yaranmışdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Nyuton-Leybnits düs-

turundan istifadə etməklə, sahənin müəyyən inteqralının hesablanmasının əlverişli yolu göstə-

rilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədə müəyyən inteqralın Nyuton – 

Leybnis düsturu vasitəsilə asanlıqla həll olunması barəsində qeyd olunmuşdur.  
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Методика обучения определенному целостному понятию 

 

Резюме 

 
Известно, что понятие интеграла является важным в математике и это один из его 

разделов. Для определенного интеграла нужно составить интегральную сумму и вычис-

лить ее предел. Но основной формулой интегрального вычисления этой задачи является 

так называемая функция f(х) и с помощью формулы Ньютона – Лейбница можно при-

вести к вычислению определенного интеграла, это удобно и широко используется для 

расчета площадей.  
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A.O. Mammadova 

 

Methodology of teaching a certain integral concept 

 

Summary 

 
İt is well known that the notion of definite integral is one of the most important branches 

of mathematics. To calculate definite integral, you need to corrected the integral sum and 

calculate its limit. However, it is more convenient to bring this question to calculation of 

definite integral of the function f(x) with the help of the Newton – Leibniz formula, which is 

called the basic formula of integral calculus and is widely used to calculating fields. 
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İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun nəzəri və praktik məzmunu əsasən məsələ həlli vasi-

təsilə mənimsənilir. Riyaziyyat bizi əhatə edən real aləmin varlıqlarını (obyektlərini, hadisələ-

rini, proseslərini) əhatə etməklə yanaşı onlar arasında mövcud əlaqələr, qanunauyğunluqlar 

əsasında öyrənir. İlkin riyazi anlayışlar və kəmiyyətlər haqqında ümumi məlumatlar ibtidai si-

niflərdə daxil edilir. Şagirdlərə sadə riyazi təsəvvürlər haqqında məlumatlar induktiv metodla 

öyrədilir. Ədədlərin nömrələnməsi və hesab əməllərinin öyrədilməsi mərhələlərində müxtəlif 

növ məzmunlu məsələlərdən geniş istifadə edilir. Burada uzunluq, vaxt, sürət, gedilən yol, 

qiymət, dəyər, miqdar, sahə və s. kəmiyyətlər, onlar arasında olan funksional asılılıqlar məsə-

lə həlli vasitəsilə öyrədilir.  

Kəmiyyətlərin öyrənilməsində məsələ həllindən istifadə yalnız nəzəri materialların öyrə-

nilməsinə yox, eyni zamanda şagirdlərin təfəkkür fəallığının artırılmasına və inkişaf etdiril-

məsinə xidmət edir.  

Metodik ədəbiyyatlarda ibtidai siniflər üçün kəmiyyətlərlə əlaqədar məsələlərin həll edil-

məsi prosesində aşağıdakı məqsədlər əsas götürülür: 

— şagirdlər hesab əməllərinin mənasını və xassələrini  öyrənirlər; 

— hesab əməllərinin tətbiqlərini öyrənirlər; 

— məsələdə təsvir olunan situasiyanı riyazi dilə çevirməyi, onu modelləşdirməyi öyrənirlər; 

— şagirdlərin məntiqi təfəkkürü inkişaf edir; 

— şagirdlərin riyazi nitqi inkişaf edir; 

— riyazi bilikləri həyatda tətbiq etməyi öyrənirlər (5). 

Hesab əməllərinin konkret mənasını və xassələrini açıqlayan sadə  məsələlərin həllində 

çoxluqlar nəzəriyyəsi elementlərinin tətbiqindən geniş istifadə olunur. Burada çoxluqların bir-

ləşməsi, kəsişməsi, fərqi və çoxluqlar arasındakı münasibətlərdən intuitiv şəkildə istifadə olu-

nur. Xüsusən birinci qrup sadə məsələlərin həllində iki ədədin cəminin, qalığın, bərabər topla-

nanların cəminin, bərabər hissələrə bölməyə və məzmuna görə bölməyə aid məsələlərin həl-

lində bir ölçü vahidi ilə verilən (sadə adlı ədədlərin) kəmiyyətlər nəzərdən keçirilir. Sadə adlı 

ədədlərlə bağlı məsələlərin həllində əsas hesab əməlləri kəmiyyətlərin ədədi qiymətləri vasitə-

si ilə həyata keçirilir. Bu tip məsələlərə  adətən birinci və ikinci siniflərdə baxılır. 

Kəmiyyət sözü ümumi mənada “miqdar”, “qiymət” mənasında işlədilir və konkret olaraq 

məsələdə müvafiq kəmiyyətin ədədi qiyməti hesablanılır. Şagirdlər kəmiyyətin ədədi qiyməti-

nin hesablanması (adlı ədədlər üzərində hesab əməlləri) zamanı həmin kəmiyyətin ölçü vahid-

ləri arasındakı əlaqələri mükəmməl təhlil etməyi bacarmalıdırlar. Bunun üçün ibtidai sinif-

lərin riyaziyyat kursunun inteqrativ kurs olması nəzərə alınmalıdır. Burada məzmun xətlərinin 
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öyrənilməsində intuitiv yanaşmanın mərhələli formada daxil edilməsi əyaniləşdirilərək aparıl-

ması məqsədə müvafiqdir. 

Hesab əməllərinin mənasının öyrədilməsi və onların tətbiqi ilə sadə məsələlərin həlli pro-

sesində müxtəlif təbiətli kəmiyyətlərin nəzərdən keçirilməsi müəyyən qanunauyğunluqlar əsa-

sında ümumiləşdirilir. Məlumdur ki, kəmiyyətlər və onlar arasında asılılıqlardan, münasibət-

lərdən, ölçü vahidlərinin çevrilməsindən istifadə şagirdlərin təfəkkür fəallığını artırır, eyni za-

manda məsələnin həllində tətbiq olunan üsulların təkmilləşdirilməsinə şərait yaradır. 

Məzmunundan asılı olaraq bəzi məsələlərin  həllində kəmiyyətlərin ölçülməsi və ölçmənin 

obyektivliyini əsaslandıran bacarıqların formalaşdırılması mürəkkəb məsələlərin həllinə ha-

zırlıq mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. Kəmiyyətlər və onların ölçülməsinə aid ümumi bi-

lik və bacarıqlar məsələ həlli vasitəsilə yekunlaşdırılır. Qeyd olunan ümumiliyə baxmayaraq 

konkret kəmiyyət dedikdə elə obyekt nəzərdə tutulur ki, o başqa bir obyektdən özünəməxsus 

olan ən azı bir əlamət və ya xassə ilə seçilsin. Məsələn, zaman, uzunluq, sahə, kütlə, sürət, 

həcm, temperatur, təzyiq və s. kimi fiziki kəmiyyətləri ölçdükdə nəticə həmin fiziki kəmiyyət-

lərin ədədi qiymətləri ilə ifadə olunur. Riyaziyyatda kəmiyyətlər və onlar arasındakı asılılıq-

ları öyrənərkən onların konkret fiziki mənası nəzərə alınmır. Bu mərhələdə mücərrədləşdirmə, 

konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə metodlarının məsələ həllində tətbiqi nominal qaydada 

əyaniləşdirilir. 

Müxtəlif proses və hadisələrdə bəzi kəmiyyətlərin ədədi qiymətləri dəyişir, bəzi kəmiyyət-

lər isə öz ədədi qiymətini saxlayır. Məsələn, bərabərsürətli hərəkətdə sürət sabit, zaman və 

məsafə isə dəyişir. Ədədi qiyməti dəyişməyən kəmiyyətə sabit kəmiyyət deyilir. Müxtəlif  

ədədi qiymətlər alan kəmiyyətə dəyişən kəmiyyət deyilir. Riyaziyyatda sabit kəmiyyətə dəyi-

şən kəmiyyətin xüsusi halı kimi baxılır. Konkret  hadisə və proseslərə baxanda elə bir hal ola 

bilər ki, eyni bir adı daşıyan kəmiyyət hadisələrin birində sabit, digərində isə dəyişəndir. Mə-

sələn, bərabərsürətli hərəkətin sürəti sabitdir, müntəzəm artan hərəkətdə isə sürət dəyişən kə-

miyyətdir. Öz ədədi qiymətini istənilən hadisədə dəyişməyən kəmiyyətlərə mütləq sabitlər de-

yilir.  

Müvafiq ölçü vahidləri və alətləri vasitəsilə kəmiyyətlərin lazımi dəqiqliklə ölçülməsi və 

qiymətləndirilməsi ölçmələr məzmun xəttinin mahiyyətini təşkil edir. Ədədlər və əməllər 

məzmun xəttinin elementlərinin öyrənilməsində “Ölçmələr” məzmun xəttinin elementlərindən 

dolayısı yolla istifadə edilir. I-II siniflərdə şagirdlər sadə ölçü alətlərindən (məsələn, xətkeş, 

pərgar, menzurka və s.) istifadə etmək vərdişlərini qazanırlar. III-IV siniflərdə isə həndəsi kə-

miyyətlərin qiymətlərini hesablamaq üçün müvafiq ölçü vahidlərindən istifadə etmək bacarıq-

larına yiyələnirlər. Qazanılmış biliklər tətbiqi məsələlər həlli vasitəsilə həyata keçirilir və bu 

mərhələdə şagird aşağıdakıları bacarmalıdır: 

— kəmiyyətləri müvafiq ölçü vahidlərinin tətbiqi ilə ölçməyi, 

— kəmiyyətləri ölçü vahidlərinə görə təsnif etməyi, 

— ölçmə zamanı kəmiyyətin qiymətinin təqribilik sərhəddini müəyyən etməyi. 

Kəmiyyətin qiymətinin ölçülməsində təqribilik anlayışının daxil edilməsi dolayısı yolla 

ehtimal anlayışının daxil edilməsi kimi başa düşülə bilər. Ölçmənin nəticəsinin qiymətləndi-

rilməsi zamanı “ola bilər”, “mümkündür”, “kiçik ola bilər”, “mümkün deyil”, kəmiyyətin ölçü 

vahidinin ədədi qiymətinin konkret ədəddən böyük və ya kiçik olması haqqında mühakimələ-

rin söylənilməsi ehtimal elementlərinin öyrənilməsinə imkan yaratmaqla yanaşı şagirdlərin 

yaradıcı fəaliyyətlərinin inkişafı kimi qiymətləndirilə bilər.  

Kəmiyyətlər, onların ölçülməsi və onlar arasındakı asılılıqlar bütün məzmun xətlərinin 

öyrənilməsində geniş istifadə olunur.  
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Cəbr və funksiyalar məzmun xəttinin daxil edilməsində kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar-

dan və bu asılılığı ifadə edən münasibətlərdən istifadə şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun 

aparılmalıdır. İbtidai siniflərdə funksiya anlayışı aşkar şəkildə verilmir. Məsələ həlli vasitəsilə 

kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar və bu asılılığa uyğun kəmiyyətin qiymətinin dəyişməsi təhlil 

edilərkən dolayı yolla şagirdlərə funksiya anlayışı öyrədilir. Aşağıdakı məsələləri nəzərdən 

keçirək.  

Məsələ 1. Nigar birinin qiyməti 15 qəpik olan 5 karandaş aldı. O nə qədər pul xərclədi? 

Məsələ 2. Sevinc metri 8 manata olan parçadan 4 metr aldı. O nə qədər pul xərclədi? 

Məsələ 3. Avtomobilin sürəti saatda 90 kilometrdir. 3 saata avtomobil nə qədər yol qət edər? 

Məsələ 4. Bir ailənin işlətdiyi  aylıq enerji sərfiyyatı orta hesabla 40 manatdır. Bu ailə 3 ay 

müddətində orta hesabla nə qədər pul ödəməlidir? 

Bu məsələlərin məzmununda iştirak edən kəmiyyətlərin müxtəlif olmasına baxmayaraq 

axtarılan hər bir kəmiyyət verilən kəmiyyətlərlə düz mütənasib kəmiyyətlərdir. Riyaziyyatın 

ibtidai kursunda şagirdlər düz və ya tərs mütənasib kəmiyyətlər üçlüyü ilə tanış olur və onlara 

aid məsələlər həll edirlər. Bu tip məsələlərin həllində məsələdə iştirak edən kəmiyyətlərin sa-

yına müvafiq onlar arasındakı asılılıqların (düz və ya tərs mütənasib olmasını) düzgün müəy-

yən edilməsi əsas şərtlərdən biri hesab edilir. Belə ki, kəmiyyətlərlə əlaqədar bəzi məsələlərin 

həlli zamanı məsələdə iştirak edən kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar eyni zamanda düz və tərs 

mütənasib asılılıqlarla ifadə oluna bilər. Məsələlərin didaktik məqsədlərinə görə idraki, məş-

qetdirici və inkişafetdirici növləri var. 

İdraki məsələlərin həlli prosesində şagirdlər yeni biliklər əldə edirlər. Məşqetdirici məsələ-

lərin həlli nəticəsində şagirdlər bacarıq və vərdişlər qazanırlar. İnkişafetdirici məsələlərin həlli 

prosesində şagirdlərin ümumi dünyagörüşü və yaradıcı təfəkkürü inkişaf edir. İdraki və məş-

qetdirici məsələlərin həlli zamanı şagirdlərin əldə etdikləri biliklər inkişafetdirici məsələlərin 

həllinə hazırlıq mərhələsi kimi qəbul edilə bilər. İnkişafetdirici  məsələlərin həllində məlum 

alqoritmlərdən geniş istifadə olunmur. Burada məsələnin həlli üçün axtarılan bəzi kəmiyyətlə-

rin tapılması zamanı müəyyən alqoritmdən istifadə oluna bilər. Lakin elə inkişafetdirici məsə-

lələr var ki, onun həlli prosesində heç bir alqoritmdən istifadə olunmaya bilər. Hər iki halda 

bu şəkildə yanaşma şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına səbəb olmaqla yanaşı onların 

intuisiyasını gücləndirir. Kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların düz və tərs mütənasib olması in-

tuitiv yolla müəyyən edilməsi üçün şagirdlərə verilən məsələlərin məzmununun real həyatdan 

götürülməsi vacibdir. 

Məsələ. Eyni vaxtda A və B qəsəbələrindən qarşı-qarşıya hərəkət edən avtomobillərdən 

birinin sürəti saatda 80 km-dir. 4 saat sonra bu avtomobillər arasında qalan məsafə 120 km ol-

du. A və B qəsəbələri arasındakı məsafə 800 km olarsa, digər avtomobilin sürətini tapın. 

Hərəkətə aid məsələlərin həllində iştirak edən üç kəmiyyətin –məsafə, zaman və sürətin 

asılılığı intuitiv yolla şagirdlərə izah olunduğu üçün bu məsələnin həllində şagirdləri üçün çə-

tinlik yaranmayacaq. 

Məsələnin həlli planından birini  aşağıdakı kimi vermək olar: 

1. 4 saata iki avtomobil birlikdə nə qədər yol gediblər? 

800-120= 680 (km) 

2. 4 saata birinci avtomobil nə qədər yol gedib? 

80·4=320 (km). 

3. 4 saata ikinci avtomobil nə qədər yol gedib? 

680-320 = 360 (km) 

4.  İkinci avtomobil sürəti nə qədərdir? 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 324 

360:4=90 (km/saat). 

Məsələdə verilən və axtarılan kəmiyyətlərin ölçü vahidlərinin düzgün qeyd edilməsi alı-

nan nəticə ilə sıx əlaqədardır. Eyni kəmiyyətin müxtəlif ölçü vahidləri ilə verilməsində adlı 

ədədlərin xırdalanması və ya çevrilməsi mərhələsi digər kəmiyyətlərin ölçü vahidi ilə əlaqə-

ləndirilməlidir. 

Məsələ 2. 2 kq yağa və 2 kq qaymağa 50 manat ödənildi. 1 kq yağın qiyməti 1kq qayma-

ğın qiymətindən 5 manat bahadır. 1 kq yağın və 1 kq qaymağın qiymətini tapın. 

Bu tip məsələlərin həlli ibtidai siniflərdə tam-hissə modelindən istifadə olunmaqla həll 

edilə bilər. Bu məsələ iki fərqə görə məchulun tapılmasına aid məsələdir. Məsələ kəmiyyətlər 

arasındakı asılılığı ifadə etməklə qiymət, miqdar və dəyər arasındakı asılılığa əsaslanır. Ödə-

nilən pulda yağ və qaymağın eyni miqdarda (2 kq) olması onların 1 kq üçün verilən pulun ta-

pılmasına imkan verir. Yəni 1 kq yağa və 1 kq qaymağa 25 manat ödənilib. 1 kq yağ 1 kq 

qaymaqdan 5 manat bahadırsa, onda asanlıqla yağın qiymətinin 15 manat və qaymağın qiy-

mətinin 10 manat olması tapılar. 

Şagirdlərin kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların mükəmməl öyrənməsi onlarda eyni məsə-

lənin müxtəlif üsullarla həllinə marağı artırır. 

Məqalənin aktuallığı. Məsələ həlli nəzəri və praktik materialların öyrənilməsində əvəz-

olunmaz bir vasitədir. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda məsələlərin məzmunu əsasən real 

həyatdan götürülür. Məsələ həlli zamanı şagirdlərin əldə etdikləri nəzəri və praktik biliklər kə-

miyyətlərlə sıx əlaqədardır. Bu baxımdan kəmiyyət və onlar arasındakı asılılıqların məsələ 

həllində tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlarım müəyyən edilməsi üçün 

müxtəlif metodik yanaşmalar təklif olunmuş və məsələlərin həlli zamanı bu yanaşmaların 

ümumi şəkildə əlaqələndirilməsi nəzərdən keçirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların məsələ 

həllində tətbiq olunması üsullarından müəllim və tələbələr yararlana bilərlər. 
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Н.Н. Фарманова                     

 

Обучающие величины и их применение в решении проблем 

 

Резюме 
 

Понятие количества, их измерения и единиц измерения играет важную роль во вк-

лючении математических понятий в начальную школу. В статье анализируются зависи-

мости между величинами, порядок их обнаружения и возможность использования при 

решении задач. 

                       

N.N. Farmanova 

 

Teaching quantities and their application in problem solving 

 

Summary    
 

The concept of quantity, their measurement and units of measurement play an important 

role in the inclusion of mathematical concepts in primary school. The article analyzes the 

dependencies between quantities, the procedure for their detection and the possibility of using 

them in solving problems. 
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 Monte-Karlo imitasiya modelləşdirmə üsulundan istifadə edərək 

konstruktiv fraktal obyektlər təsvirlərinin qurulması 
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Key words: fraktal, affine transformations, similation, modeling, Monte-Carlo method, 

random quantification, statistical testing method, probability, Excel 

 

Müasir fizika elmi, məkan-zamanın əsas xüsusiyyətlərini əks etdirən çox müxtəlif gizli və 

açıq simmetriya nəzərə alınmaqla qurulur. Simmetriyalar (invariantlıq) maddi obyektin müəy-

yən xüsusiyyətlərinin yerindən və zamandan asılı olmayaraq dəyişmə qanunlarının qorunması 

şəklində təzahür edir. Gizli simmetriyalar eyni tip hissəciklərin bərabərliyindən, dünya sabit-

lərinin mövcudluğundan və bir çox digər təzahürlərindən ibarətdir. 

Simmetriya özü də dönmə çevirməsidir (məsələn, hər hansı bir bucaq ətrafında dönmə nə-

ticəsində çevrə özü ilə üst-üstə düşür) və güzgü əksində (sağ ilə sol arasında heç bir fərq yox-

dur). Güzgü inikası, paralel köçürmə, fırlanma və digər  invariantlığın birgə həyata keçirilmə-

si təbii obyektlərin gözəlliyini və mükəməlliyini yaradır. Simmetriyaların olması birbaşa fizi-

kanın qanunların ilə bağlıdır: Nyuton qüvvəsi sürətlə mütənasibdir; Om qanuna görə gərginlik 

cərəyanın gücü ilə mütənasibdir və s. Simmetriya zamanı ən vacib əlamət miqyas dəyişiklik-

ləri zamanı təbiət qanunlarının invariant qalmasıdır. O özünə bənzər çoxluqlar yaradır (frak-

tallar: birini artırmaq və eyni tərkibli obyekti müəyyən sayda) və ya özü özünə affin (multi-

fractallar: miqyasların tam spektrli-strukturların və proseslərin gedişinin iyerarxiyası) obyekt-

lər: kristallar və neyronlar, qar dənəciyi və ildırım və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xətti olmayan sahədə simmetriya itir. Miqyas invariantlığının po-

zulması, özü-özünü təkrarlayan fiqurun baza elementlərinin qeyri-mütənasibliklərinin ortaya 

çıxmasına və dinamik sistemlərdə deterministik xaosa səbəb olur. Heç bir nöqtədə diferensil-

lanmayan funksiyalarla təsvir olunan xətlərin ölçülməsi (məsələn Veyerştras funksiyası), düz 

xəttin müxtəlif uzunluqlu parçalarının ölçüsü Hausdorff və Besnikcoviçdən əvvəl yalnız tam 

ola bilən ölçü anlayışının dəyişməsinə gətirib çıxarır. Mandelbrotun tələbələri ilə işləri, fraktal 

həndəsənin imkanlarından istifadə edərək təbiətin yaratdığı strukturların inikasını göstərmək  

imkanını  verir: buz kristalları, buludlar və bitkilər (şəkil B.1), burulğan və su hövzələri (şəkil 

mailto:zumrudpanahova@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 327 

B.2), dalğa boyundakı ləpələnmələr, insanın ürək döyüntüləri və s.  

 

 
 

Şəkil B. 1. Təbiətin fraktal çoxluqları: (a) – elektron mikroskop altında buzun kristalları; 

(b) - bulud; (b) – kələm Brassika 

 
 

Şəkil B. 2 Burulğanın spiral strukturu (a) su hövzələrinin kvazifraktal quruluşu (b).  

 

Təbiət hadisələrinin və ya prosesin modelləşdirilməsi onun həndəsi quruluşunun istifadəsi-

ni əhatə edir. Fraktal həndəsənin meydana çıxması gerçəkliyin həndəsi təsvirini yaradır və tə-

bii hadisə və ya proseslərdə miqyasın təsirini nəzərə almaq üçün universal bir riyazi aparat tə-

min edir. Fraktalların və multifraktalların geniş istifadəsi fraktal çoxluqların misilsiz olduğu-

nu və müxtəlif elmi bilik sahələrində istifadə oluna biləcəyini göstərir. Fizikanın müxtəlif sa-

hələrində ixtisaslaşmış alimlər, tədqiqatçılar və digər elmlər, eləcə də incəsənətdə, fraktal fi-

qurların təbiət formalarıyla böyük oxşarlığı və fraktal həndəsənin fənlərarası əlaqə xüsusiyyəti 

aktual bir tədqiqat sahəsinə çevrilir və müasir həndəsənin bu hissəsinə marağı artırır.  

Evklid həndəsəsində nöqtə - uzunluğu və eni olmayan obyektdir; xətt uzunluğu olub, eni 

və hündürlüyü olmayan obyektdir. Bu anlayışlar insanlığın material əşyalarla işləyərkən əldə 

etdiyi anlayışlardır. Evklid həndəsəsində verilmiş elementlərin analitik ifadəsini yazmaq üçün 

“uzunluq”, “hündürlük”, “en” anlayışlarını əvəz edən xarakteristik baxış lazım idi. Bu para-

metr – d, həndəsi obyektin ölçüsü anlayışıdır, hansı ki, topoloji ölçü ilə üst-üst düşməyə də bi-

lər. 

TD - topoloji ölçü dedikdə verilmiş fəzanın nöqtələrini təsvir etmək üçün minimum həqiqi 

parametrlərin sayı başa düşülür. Evklid həndəsəsində obyektlər üçün təyin olunan ölçü-

TDd  (Evklid fəzasında topoloji ölçü ,3TD nöqtənin ölçüsü 0,d   ixtiyari düz xəttin öl-

çüsü 1d ,  müstəvinin ölçüsü 2d , fəzanın ölçüsü 3d  olur. 
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1975-ci ildə Benua Mandelbort fraktal sözünü ilk dəfə (latın sözü olub - fractus) riyaziy-

yata gətirmişdi. Mandelborta qədər  fraktala sırf riyazi tərif verilmişdi. Fkraktal elə çoxluqdur 

ki, onun Hausdorf ölçüsü topoloji ölçüdən ciddi böyükdür. Bundan başqa fraktala belə də tərif 

verirlər. Fraktal elə strukturdur ki, kiçik hissələrə ayrılıb və bu hissələr tam olaraq strukturun 

özünə bənzəyir. Bu deyilənlər əsasında söyləyə bilərik ki, bizim ona baxdığımız miqyasdan  

asılı olaraq fraktal bir tam olaraq görünür. Fraktallar Iki böyük sinfə ayrılır konstruktiv və 

dinamik fraktallar. Məsələnin qoyuluşundan asılı olaraq fraktalları aşağıdakı qruplara həndəsi, 

cəbri, stoxastik, kütləvi ayırmaq olar.  Hausdorf  Beznikoviç ölçüsü –D, toploji ölçüsündən  

DT böyükdür. Fraktallar xətlər, müstəvilər, fəza fiqurları ola bilər.  

Fraktalları statik olmaqla (həqiqi funksiyaların iterasiyası), hansı ki, çevirmələrin bazis 

elementlərinin xətti ifadəsini vermək olar (bu əsnada köçürmə, dönmə  sıxılma və genişlənmə 

əməliyyatları) və dinamik (kompleks və hiperkompleks) iterativ cəbrlərin xətti olmayan qa-

nunu üzrə. Fraktal çoxluğun əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, o özü özünü təkrarlayan 

çoxluqdur. Fraktalları tək miqyaslı və çoxmiqyaslı spektrini özündə saxlayan  (multifraktal-

lar), özü özünü təkrarlamanın illüstrasiyasını və həndəsi obyektlərin ölçüsünü miqyas çevir-

mələri vasitəsilə göstərmək üçün düz xətt parçasını, kvadratı və kubu N bərabər hissəyə bölək 

(şəkil 1). Onda hər bir birləşdirilmiş hissə orijinal obyektə bənzəyəcək, lakin 
dk

1
 dəfə azala-

caq (k - oxşarlıq əmsalıdır). N və 
dk

1
ədədləri öz aralarında 1dNk  bərabərliyi ilə asılıdır. 

 

 
Şəkil 1. Həndəsi fiqurun ölçüsü və oxşarlıq əmsalı.  

 

Fiqurun oxşarlıq əmsalı bu şəkildə təyin edilir 
 

k
n

nN
d

11

1
 (bu ayrılışda istənilən əsasda lo-

qarifmdən istifadə etmək olar). Logarifmik funksiyanın xüsusiyyətlərindən istifadə edərək 

həndəsi fiqurun ölçüsünü belə də təyin  etmək olar.     Nd
k

1log . 

Bu ölçü fəzanın minimal ölçüsü olan topoloji ölçü ilə üst - üstə düşür. Düz xətt parçası- bir 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 329 

ölçülü, kvadrat – ikiölçülü, kub – üç ölçülü fəzada təyin edilir. Buradan alınır ki, həndəsi fiqu-

run özü-özünü təkrarlaması miqyasın orjinala uyğun olaraq  1k  tərəfin kiçilməsi,  1k -

tərəfin ölçüsünün böyüdüyünü göstərir. Özü-özünü təkrarlayan fiqur üçün nümunə kimi loqa-

rifmik spirala baxaq. ir radius vektorun ixtiyari  bucağı qədər dönməsi k dəfə böyüməsi aşa-

ğıdakı matris tənlik vasitəsilə verilir (şəkil B.1). 
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Əgər başlanğıc nöqtə OX oxu üzərində yerləşərsə, 0iy . Bu halda   bucağı ətrafında n 

dəfə dönmədən sonra  yeni nöqtənin koordinatları aşağıdakı kimi olar. 

 nxkx n

n cos0  

 nxky n

n sin0  

Nəticədə 

 
Dönmə bucağı üçün  nn  . 

Bu formulalardan görünür ki, istənilən  bucağı qədər dönmədə radius vektor 


  qədər 

böyüyür. Bu halda radius vektoru  

   err 0 hansı ki,    /1nk – genişlənmə əmsalı. Bu spiral loqarifmik spiral adlanır. 

Loqarifmik spiral özü-özünü təkrarlayandır. Demək elə   bucağı var ki, k–dəfə genişlənmədə 

verilmiş spiral ilə üst-üstə düşür. Loqarifmik spiralda genişlənmə əmsalı  radius vektor ilə ix-

tiyari nöqtədəki normala toxunan arasındakı   bucağının tangensi ilə üst-üstə düşür (şəkil 

B.2). 

 
Şəkil B.2 
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Konstruktiv fraktallar elə həndəsi fiqurlara deyilir ki, onların verilmiş kombinasiya  prose-

durunun qurulması, eyni bazis fraqmentinin (paralel köçürmə, dönmə və genişlənmə - sıxıl-

ma) xətti çevirmələrin kombinasiyalarından istifadə etməklə alınır. 

Fraktalların aşağıdakı xüsusiyyətləri var: 

— həmişə müxtəlif ölçülü və eyni oxşarlıq əmsallı olan altçoxluqları özündə saxlayır. 

— əsas odur ki, onlar standart həndəsi dildə yazıla bilmir 

— fraktal fiqurun ölçüsü həmişə onun topoloji ölçüsündən böyükdür. 

— çox vaxt fraktal çoxluq təyin edilmiş çevirmələrin kombinasiyası şəklində göstərilir. 

— ölçü spektri olan (fraktal alt çoxluqların birləşməsi) fraktal çoxluqlar (multifraktallar) 

var. 

Konstruktiv fraktallar başlanğıcda verilmiş fiqur əsasında verilmiş prosedur əsasında kiçil-

mə və ya böyümə nəticəsində həmin çevirmələr əsasında verilir. 

Konstruktiv fraktalları qurmaq üçün aşağıdakı xətti çevirmələrdən istifadə edilir. 

                (1.1) 

Bu çevirmələr paralel köçürmə və dönməni təyin edir. 

Əgər əsas fiqur olaraq paraleloqram götürülərsə, çevirmədən sonra alınan yeni 

paraleloqram onun görünüşünü və sahəsini saxlayacaq (şəkil C.1). 

 

 
 

Şəkil C.1. Paraleloqramın paralel köçürülməsi və dönməsi aşağıdakı sistem tənlik kimi 

verilir. 

  ,          (1.2) 

Bu tənlik köçürmə və dönmə ilə yanaşı sıxılma və genişlənməni də əhatə edir. 

Paraleloqramın Affin çevirməsi. 
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Şəkil C.2  (1.1) Çevirmələr nəticəsində alınan fraktal (şəkil C.3) 

 
 

Şəkil C.3. Affin fraktal. 

 

Dönmə nəticəsində miqyas üzrə sıxılma-genişlənmənin matrisi  











dc

ba
A  

Tərpənməz nöqtənin  0,00  koordinat başlanğıcına nəzərən tipini və dayanıqlılığını 

göstərir. 

Çevirmənin invariantlığını təyin edən ədədlər bu tənlikdəki Amatrisin məxsusi ədədlərdir 

X
y

x

dc

ba
AX 
















                  (1.3) 
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y

x
X   vektoru Amatrisinin əsas vektorudur (1.3) tənliyinin əsas determinantını sıfra 

bərabər etsək trivial olmayan həlli 

0








dc

ba
               (1.4) 

 

021

2  II                (1.5) 

daI 1 və   
dc

ba
AI  det2 . 

 

(1.5) tənliyinin kökləri invariantlardır.   

2

2

1 I4I  

2

I4I 2

2

11

1




I
  və  

2

4 2

2

11

1

III 
  

əgər bərabərlik götürsək   

2

2

1 4II   

köklər bərabər olar: 
2

1
21

I
   . 

Tipi və O(0,0) nöqtəsinin dayanıqlığını analiz etsək. 

a) əgər və olarsa 0 (0, 0) nöqtəsi dayanıqlıdır. 

b) əgər və olarsa 0 (0, 0) nöqtəsi dayanıqlı deyil. 

 

 
        Şəkil c 4.1.  Dayanıqlı bağlar                          Şəkil C 4.2. Dayanıqsız bağlar 

 

c) əgər və olarsa, 0 (0, 0) nöqtəsi yəhər formalıdır (hiperbolikdir) (şəkil 

c 4. 3). 

d) əgər və  olarsa 0 (0, 0) nöqtəsi elliptikdir (şəkil c 4.4). 
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                   Şəkil c 4.3. Yəhər                                      Şəkil c 4.4. Elliptik 

 

Bərabərlik ödənərsə 1221  I  çevirmə nəticəsində göstərilən fiqurun sahəsi saxla-

nılır.  

Afin çevirmələr haqqında məlumat verək. Çevirmələr o vaxt  affin olar ki, o qarşılıqlı bir-

qiymətli olsun və istənilən  düz xəttin obrazı  düz xətt olsun. Çevirmənin qarşılıqlı birqiymətli 

olması üçün o müxtəlif nöqtələri, müxtəlif nöqtələrə inikas olunmalıdır. Istənilən nöqtə istə-

nilən nöqtəyə keçər. 

Cevirmə - çoxluğun özü-özünə inikasıdırsa, əgər müxtəlif elementlər müxtəlif elementlərə 

keçirsə belə inikas qarşılıqlı birqiymətli (biyektiv) inikas adlanır. 

Xüsusi halda affin çevirmələr sadəcə hərəkət təşkil edir. (hər hansı sıxılma və genişlənmə 

olmasa). Hərəkət - paralel köçürmə, dönmə, müxtəlif simmetriya və onların kompozisiyasın-

dan ibarətdir. Afin çevirmələrin əsas xüsusiyyətlərindən biri düz xəttə və nöqtəyə nəzərən sı-

xılma və genişlənmədir. Bunlar oxşarlıq çevirməsi və ya homotetiya adlanır. Yuxarıda göstə-

rilən həndəsi çevirmələr klassik həndəsə kursundan məlumdur. Fraktal çoxluqlara gəldikdə, 

ilk növbədə bunu göstərrmək lazımdır ki, affin çevirmələrdən sonra hansı həndəsi xassələr 

saxlanılır və afin çevrilmələrini tətbiq etməklə nəyə nail olmaq olar. Afin çevrilmələri düz 

xətləri və iki nöqtəni ayırmaq xüsusiyyətini qoruyur. 

, 

l -düz xətti,    düz xətt 

Burada   ilkin çoxluğun affin çevirməsidir. İki xassəni bu şəkildə vermək olar. 

1.   

2.    

3. Iki affin çevirmənin hasili də affin çevirmədir ,  

 
4. Affin çevirmənin tərsi də affin çevirmədir 

 
5. Kəsişən düz xətlər affin çevirmədə kəsişən düz xətlərə keçir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 334 

 
 

6. Paralel düz xətlər affin çevirmədə paralel düz xətlərə keçir. 

 

Bu xüsusiyyətləri aşağıdakı şəkildə göstərə bilərik. 

 

 
7. Paraleloqram affin çevirmə nəticəsində paralelloqrama keçir. 

8. Trapesiya affin çevirmə nəticəsində trapesiyaya keçir. 

Göstərilən xassələri növbəti şəkildə göstərmək olar. 

 

             
 

9. Affin çevirmənin əsas xassələrindən biri sahələrin saxlanılmasıdır. Müstəvi üzərində  

iki fiquru birini digərinə keçirən Affin çevirməyə baxaq. Verilən xassələri formal şəkildə yaza 

bilərik. 

 , 

 və uyğun olaraq  bir neçə affin çevirmədən sonra  və  fiqurlarının obrazıdır. 

uyğun olaraq onların sahələridir. 

10. Affin çevirmələr zamanı düz xətt parçalarının uzunluğu saxlanılır.  

Axırıncı iki xassə konstruktiv fraktallar üçün daha əhəmiyyətlidir. Praktiki olaraq fraktal 

çoxluqların qurulmasında hesablamalar sahələrin və parçaların uzunluqların asılı olur. Afin 

çevrilmələri həndəsi elementləri  tətbiq etməklə ilkin fraktal çoxluğu əldə etmək olar. 

Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, affin çevirmələr fraktal çoxluqların praktikada göstə-

rilməsində böyük rol oynayır. Məsələ ondan ibarətdir ki, real obyekt kimi görünən fraktal 

çoxluqlar əslində həndəsi elementlərdən ibarət olub, forması həndəsi cəhətdən düzgün olma-

yan, çətin formalaşan çoxluqdur. 

Affin çevirmələr fraktal çoxluğu formaya gətirməyə kömək edir, riyazi işləməməlar üçün 

əlverişlidir, üstəlik, afin çevrilmələrinin 9 və 10 xassələri bu işdə kifayət qədər adekvatdır.  

Fırlanma, sıxılma, dartılma və inversiya çevrilmələri müstəvinin afin çevrilmələrinin xü-

susi bir halı olub aşağıdakı düsturlar ilə verilir. 

                (2.1) 

           miqyas əmsalıdır. 

Dörd baxış sistemindən istifadə (2.1) (İterasiyalı funksiyalar sistemi – İFS) M. Barnsleyə 

təbii strukturlara çox bənzər fraktal çoxluqlar yaratmağa imkan yaratdı. 

Monte-Karlo üsulu ilə statistik sınaqların aparılması hər hansı bir davranış qaydalarının 

tam olmaması halında ən sadə imitasiya (simulyasiya) modelləşdirmə üsulu kimi qəbul edilir. 

İmitasiya modelləşdirməsinin ən geniş yayılmış üsullarından biri Monte-Karlo və ya sta-
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tistik sınaqlar üsulundan istifadə edərək MS Excel tətbiqi proqram paketi mühitində  müxtəlif 

qoyuluşlu fiziki və riyazi məsələlərinin həlli imkanlarının araşdırılması mümkündür. 

MS Excel tətbiqi proqram paketi mühitində Monte-Karlo (statistik sınaqlar üsulu) üsulun-

dan istifadə edərək cəbri fraktalların qurulması. 

Cəbri fraktallar MS Excel-də təsvir etmək üçün, iki tənlik sistemindən birini seçməklə  tə-

sadüfi say verilənlərindən СЛУЧМЕЖДУ (0; 1) düsturuna əsasən istifadə etmək lazımdır 

(cədvəl 1.1). 

           

Cədvəl 1.1 

P- düsturla verilir  СЛУЧМЕЖДУ (0; 1)   

əgər P=0 əgər P=1 
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Şəkil 4.5 MS Excel  tətbiqi proqram paketində Monte-Karlo üsuludan istifadə edərək cəbri 

fraktalların qurulması. 

a,b,c,d parametrləri əsasında eksperiment aparsaq, məlum cəbri fraktalı alarıq (cədvəl 1.2).  

                                                     

          Cədvəl 1.2. 

 
     

İterasiyaların miqdarını 2000-ə bərabər götürək. 

Cədvəldə göstərilən nəticələr şəkil 1.F verilir. 

 

 
Şəkil 1.F. Sheet Fern (ayıdöşəyi) 1.  1,0;6,0;5,0;5,0  dcba  

 

 
Şəkil 2.F.  Sheet Fern( ayıdöşəyi) 2.  0,7d0;c0;b,7;0 a  
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Şəkil 3.F. Levi əyrisi.  5,0;5,0;5,0;5,0  dcba  

 

 
 

Şəkil 4.F. Sheet Fern( ayıdöşəyi) 3. (a=0,7; b=0;c=0,5;d=-0,4) 
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Şəkil 5.F. Хаrter-Хеytuya əjdahası. (a=-0,5; b=-0,5; c=0,5; d=-0,5) 

 

Məqalənin aktuallığı. Fizikanın müxtəlif sahələrində ixtisaslaşmış alimlər, tədqiqatçılar 

və digər elmlər, eləcə də incəsənətdə, fraktal fiqurların təbiət formalarıyla böyük oxşarlığı və 

fraktal həndəsənin fənlərarası əlaqə xüsusilyyəti aktual bir tədqiqat sahəsinə çevrilir və müasir 

həndəsənin bu hissəsinə marağı artırır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Həndəsənin ən son nailiyyətlərindən biri XX əsrin ikinci yarı-

sında fraktal həndəsənin yaradılmasıdır. Yerli və xarici alimlərin araşdırmaları göstərir ki, 

fraktal həndəsə obyektlərin riyazi modelləşdirilməsi sahəsində geniş perspektivlər açır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu günə qədər alimlər və tədqiqatçılar öz əsər-

lərində fraktal həndəsəyə çox maraq göstərib. Onun praktiki fəaliyyət sahəsində geniş tətbiqi 

elmi-texniki inkişafda keyfiyyətcə irəliləyiş əldə etməyə imkan verəcəkdir. Hazırda fraktal 

həndəsədən fizikanın, biologiyanın, təbabətin, sosiologiyanın, iqtisadiyyatın və s. müxtəlif sa-

hələrində fəal şəkildə istifadə olunmağa başlayır.     
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Б.Б. Азизов, З.А. Панахова, Н.А. Агаева 

 

Использование метода имитационного моделирования Монте-

Карло при построение конструктивных фрактальных объектов 

 

Резюме 

 
Моделирование природного явления или процесса подразумевает использование его 

геометрического строения. Появление фрактальной геометрии унифицирует геометри-

ческое отображение реальности и даёт универсальный математический аппарат для 

учёта влияния масштабов на природное явление или процесс. В статье показаны конст-

руктивные фрактальные объекты, которые строятся по заданной процедуре с использо-

ванием комбинаций линейных аффинных преобразований одного и того же базисного 

фрагмента.  

  

 

B.B. Azizov, Z.A. Panahova, N.A. Agayeva 

 

Construction of descriptions of constructive factice objects  

using Monte-Carlo imitation modeling method 

 

Summary 

 
Modeling a natural phenomenon or process involves the use of its geometric structure. 

The emergence of fractal geometry unifies the geometric representation of reality and 

provides a universal mathematical apparatus for taking into account the influence of scales on 

a natural phenomenon or process. The article shows constructive fractal objects that are built 

according to a given procedure using combinations of linear affine transformations of one and 

the same basic fragment. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.12.2021 
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AlpLogo proqramlaşdırma dilinin informatika  

təlimi prosesinə tətbiqinin metodik xüsusiyyətləri 
 

Nigar Məftun qızı Sərdarlı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: serdarlin @bk.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d. Q.İ. Bəşirova, 

                t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev 

 

Açar sözlər: program, operator, eksperiment, yükləmə, sistem, məktəb, ibtidai 

Ключевые слова: программа, оператор, эксперимент, скачать, система, школа, эле-

ментарная 

Key words: program, operator, experiment, download, system, school, primitive 

 

Orta ümumtəhsil məktəblərində informatika kursunun tədrisi ibtidai siniflərdən başlayır və 

11- ci sinifə qədər davam edir. Bu ümumi olaraq 3 mərhələdə həyata keçirilir. 

1. İbtidai siniflər (I-IV siniflər) 

2. Orta siniflər (V-VIII siniflər) 

3. Yuxarı siniflər (IX-XI siniflər) 

11 illik tədris dövrü ərzində şagirdlər müxtəlif proqramlaşma dilləri ilə tanış olurlar. Təd-

risin birinci mərhələsində (ibtidai siniflərdə) şagirdlər proqram anlayışını alqoritm, nəticəsi 

olan proses, ardıcıllıq olaraq dərk edirlər. Ona görə də bu siniflərdə tədris nisbətən əyləncə 

xarakterli və öyrədici xarakter daşıyır. Şagirdlərə əvvəlcə alqoritm anlayışı aşılanır. Daha son-

ra isə onlar “Proqram” termini ilə tanış olurlar və müəyyən tipli məsələlərin həlli üçün nəzər-

də tutulmuş proqramlarla işləyirlər (məsələn, Paint).  

Proqram - müəyyən məsələnin həllinə yönəlmiş, hər hansı proqramlaşma dilində yazılmış, 

alqoritm əsasında icra edilən təlimatlar, əməliyyatlar ardıcıllığıdır. 

Proqramın tərifini söyləyərkən biz proqramlaşdırma dili anlayışından istifadə etdik. Bəs 

proqramlaşdırma dili nədir?  

Proqramlaşma dili – Kompüterin anlaya biləcəyi maşın kodlarını özündə əks etdirən, sin-

taksisə və əlifbaya malik süni dildir.  

Təbii dillər kimi proqramlaşma dilləri də xassə və xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif cür olur. 

Yazılmış proqramın quruluşu müəyyən məsələyə uyğun əmrlərdən ibarət olur. Bu əmrlər kifa-

yət qədər mürəkkəb və ya sadə ola bilər. Yeni başlayanlar əsasən sadə əməliyyatları özündə 

daşıyan proqramlar yazırlar.  

1830-cu ildə professor və ingilis riyaziyyatçısı Çarlz Bebbiç dünyada ilk proqramla idarə 

olunan elektron hesablama maşını yaratmaq ideyasını irəli sürmüşdür. O, bu maşını (analitcs 

machines) analitik maşın adlandırmışdı. Bu analitik maşın ədədlər üzərində əməliyyatlar icra 

etmək xüsusiyyətinə malik olmalı idi. Ancaq o zamanlarda mövcud texniki vasitələr bunu icra 

etməyə və yaratmağa imkan vermirdi. Ç.Bebbiç dünyasını dəyişdikdən sonra onun tələbəsi 

Ada Lavleys müəlliminin ideyasını gerçəkləşdirməyə nail olur. 

Müəlliminin ideyalarını reallaşdırmağa müvəffəq olan Ada Lavleys dünya və elm tarixinə 

ilk proqramçı və proqramçı qadın kimi daxil olur. “çikl” və “işçi xana” anlayışlarını da ilk də-

fə elmə gətirən insan Ada Lavleys olmuşdur. Bebbiçin analitik maşınına “həyat” verən və 

dünyada ilk  proqramlaşma dili də Ada Lavleysin şərəfinə “Ada” dili adlanır.   
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İbtidai sinifdən başlayaraq şagirdlərə AlpLogo proqramı tədris olunur. Bu proqram LOGO 

proqramlaşdırma dilinin əsasında yaradılmışdır. Əsası 1968-ci ildə qoyulan Amerikalı Sey-

mur Popert tərəfindən yaradılan bu proqramlaşdırma dili uşaqlara proqramlaşdırmanın öyrə-

dilməsi üçün unikaldır. Burada icraçı Bağa nəzərdə tutulub. Hərəkətdə olan qurbağanın izləri-

nə bənzər izlər qoyan idarə olunan (əmrlərlə) bu Bağa müxtəlif sadə və mürəkkəb fiqurları və 

cizimləri əldə etməyə imkan verir. Bunu daha yaxşı anlamaq üçün şagirdlərlə belə bir öyrədici 

oyun oynamaq olar. 

Hər kəs özünü icraçı bağa kimi adlandırır (Bağa Aynur, Kamil və s.) və bir boş vərəq çı-

xarır, sonra müəllimin söylədiyi ardıcıllıqla bir-birini izləmədən belə  məşq edirlər. 

1. Vərəqin mərkəzinə gəl və qələmini endir.  

2. Sağa doğru 10 dama xətt çək 

3. Yuxarıya doğru 8 dama xətt çək 

4. Sola doğru 16 dama xətt çək. 

5. Və aşağıya doğru 6 dama xətt çək. 

Müəllim növbə ilə Bağaların cizimlərinə nəzər 

salır və onlara “Bağa Aynur doğru nəticə əldə 

edib!” və s. deyərək şərh verir.  

AlpLogo proqramında aşağıdakı əsas əmrlər yer almışdır. 

Qələmi endirmək - pendown - пероопусти 

Qələmi qaldırmaq - penlift - перо поднять 

Qələmin eni – penwidth - толщинапера  

Qələmin rəngi – pencolor - пероцвета 

İrəli - forward - вперед  

Sağa - right -  направо 

Sola - left -  налево 

Ev (ilkin vəziyyət) - home – домой 

Qələmin rəngi – pencolor – пероцвета komandası. Bu komanda qələmin rəngini seçmək 

və xətlərin rəngini təyin etmək üçün istifadə olunur. Bunun üçün R parametri nəzərdə tutulub. 

R parametri üçün aşağıdakı rəng seçimləri mövcuddur: 

1. Qara-black-черный                            

2. Mavi-blue-голубой 

3. Yaşıl-green-зеленый 

4. Firuzəyi-cyan-бирюзовый 

5. Qırmızı-red-красный 

6. Bənövşəyi-magenta-фиолетовый 

7. Sarı-yelow-желтый 

8. Ağ-white-белый 

9. Boz (tünd)-darkgray-серый 

10. Firuzəyi (açıq) – lightcyan - свещло бирюзовый 

11. Mavi (açıq) - lightblue - свещло голубой 

12. Yaşıl (açıq) – lightgreen - свещло зеленый 

13. Qırmızı (açıq) – lightred - свещло красный 

14. Bənövşəyi (açıq) – lightmagenta - свещло фиолетовый 

15. Qəhvə rəngi – brown - коричневый 

16. Boz (açıq) – lightgray - свещло серый 

Qələmin rəngi parametrinin qarşısında onun nömrəsi və ya kodu göstərilməlidir. Bəs rən-
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gin kodu anlayışı nədir? Bunu izah edək. Hər bir rəng müəyyən koda malikdir. Bu kod onun 

əsas parametridir. Rənglərin hamısı 0 və ya 1 dən ibarət. rəng modelindən asılı olaraq əsas 

rənglərdən alınmış rəng çalarlarının sayı da müxtəlif olur. Onlardan bəzilərinə nəzər salaq: 

1. Qara - 000000                              6. Bənövşəyi - 110011 

2. Mavi - 000011                              7. Sarı - 111100 

3. Yaşıl - 001000                              8. Ağ - 111111 

4. Firuzəyi - 100110                         9. Boz (tünd) -101010 

5. Qırmızı - 110000                          10. Boz (açıq) - 010101 

Qələmin eni – penwidth – толщинапера komandası N parametri ilə təyin olunur və qiy-

mət göstəricisi qeyd olunur.  

Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, AlpLogo proqramı yazılışdakı səhvləri də göstərmək 

xüsusiyyətinə malikdir. Sintaktik səhvlər zamanı (məsələn, толщина пера yazılışı səhvdir, 

толщинапера olmalıdır) və ya qiymət göstəriciləri verilmədikdə (məsələn N parametrinə qiy-

mət verilmədikdə) proqram bunu səhv olaraq göstərir.  

Misal 1: Məsafəli perpendikulyarın çəkilməsi.  

Misal 2: İki paralel düz xəttin çəkilməsi (məsafə 50). 

 

1)    Qələmi endir                                      2)     Qələm iendir 

       Qələmin rəngi 1                                          Qələmin rəngi 1 

       İrəli 40                                                        Sağa 90   

       Sağa 90                                                       İrəli 100 

       Qələmi qaldır                                              Qələmi qaldır 

       İrəli 30                                                         Sağa 90                                                        

       Qələmi endir                                                İrəli 50                                                         

       İrəli 50                                                         Sağa 90    

                                                                            Qələmi endir      

                                                                            İrəli 100 

                                                         
  

  Misal 3: x və y dəyişəninin qiymətlərinə əsasən fiqurun çəkilməsi. 

  Msal 4: Təkrarlanmalarla fiqurun çəkilməsi . 

 

        3)      İlkin vəziyyət                                       4)    Qələmi endir    

                 Sil                                                                Qələminrəngi 3 

                 Qələmi endir                                                İrəli 200 

                 Qələmin rəngi 5                                           Sağa 90 

                 Dəyişən x                                                    İrəli 200 

                 Dəyişən y                                                    Sağa 90 

                 x= 60                                                           İrəli 200 

                 y= 80                                                           Sağa 90 
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                 Sağa x                                                          İrəli 200 

                 İrəli y                                                            

                 Sola x                                                                                və ya 

                 Geri y                                                          Qələmi endir 

                 Sağa x                                                         Qələmin rəngi 3 

                 İrəli y                                                          Təkrarla 4  

 

 

 

 

               

 

               

     

          

Məqalənin aktuallığı. Təhsildə proqramlaşdırma kompetensiyalarının inkişafı üzrə Alp-

Logo proqramının tədrisi hər zaman vacib şərt kimi çıxış edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. AlpLogo proqramı sadəliyi və alaşıqlığı ilə tədrisdə şagirdlərin 

proqram və proqramlaşma üzrə biliklərinin fomalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə AlpLogo proqramının orta ümumtəh-

sil məktəblərində tədrisinin praktiki çalışmalar, proqram nümunələri üzərində, yeni, innovativ 

vasitə və metodların tətbiqi ilə tədrisinə əsaslanır. 
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Н.М. Сардарли 

 

Методологические особенности применения  

языка программирования AlpLogo  

в процессе обучения информатике 

 

Резюме 

 
Обучение программе AlpLogo для развития навыков программирования в образова-

нии всегда было важным условием. Программа AlpLogo с ее простотой и последова-

тельностью имеет большое значение в формировании у студентов знаний о программи-

ровании и программировании в процессе обучения. В основе статьи также лежат прак-

тические занятия по обучению программе AlpLogo в общеобразовательных школах на 

примерах программ с применением новых и инновационных инструментов и методов. 
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N.M. Sardarli 

 

Methodological features of the application of AlpLogo programming 

language in the process of computer science training 

 

Summary 

 
Teaching the AlpLogo program to develop programming competencies in education has 

always been an important condition. AlpLogo program is of great importance in the formation 

of students' knowledge of programming and programming in teaching with its simplicity and 

clarity. The article is also based on practical exercises of teaching AlpLogo program in 

secondary schools, based on program examples, with the application of new and innovative 

tools and methods. 
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Bərabərsizliklərin həlli tənliklərə nisbətən şagirdlərin çətinlik çəkdiyi anlayışlardan biridir. 

Xüsusilə, parametr daxil olan bərabərsizliklərin həlli nisbətən çətin olmasına baxmayaraq, bu-

nun həlli çox maraqlı və şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir. Bərabərsizlikdə 

parametrin qiymətindən asılı olaraq bərabərsizliyin həllinin hansı şərt daxilində tapılması şa-

girdi, tələbəni düşündürür, onların ümumi riyazi biliklərinin təkrarlandırılmasını zəruri edir. 

Qeyd edək ki, məktəb riyaziyyat kursuna daxil olan istənilən cəbri və transendent bərabərsiz-

liklərin hər birinin həllində parametrli bərabərsizliklərə rast gəlinir. Bu tip rasional, irrasional 

bərabərsizliklərin eləcə də transendent bərabərsizliklərin həllində parametrli bərabərsizliklər 

həllinə dair misal nümunələrinə baxaq. 

Xətti bərabərsizliklərin həlli xətti tənliklərin həlli kimidir. Xətti bərabərsizliklərdə para-

metr daxil olarkən bu halda parametrdən asılı olaraq bərabərsizliyin: a) doğru olması; b) bəra-

bərsizliyin həllinin olması; c) bərabərsizliyin həllinin olmaması kimi şərtlər qoyulur. Bu öz 

növbəsində şagirdlərin indiyə qədər aldıqları biliklərin səviyyəsindən xüsusi ilə bərabərsizlik 

və onun xassələrinin lazımı yerdə tətbiqi ilə əlaqədar şagirdlərdən xüsusi yaradıcılıq və tədqi-

qatçılıq qabiliyyəti tələb edir. 

Parametr daxil olan bərabərsizlikləri yəni, dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxilində olan 

bərabərsizliklərin həllində şagirdlər daha çox çətinliklə qarşılaşırlar. Hər şeydən əvvəl dəyişə-

ni mütləq qiymət işarəsi daxil olan bərabərsizliklərin həll üsulları dərindən mənimsənilməli-

dir. Belə ki, şagird istənilən tip modul bərabərsizliklərin həllində asanlıqla bərabərsizliyi həll 

edərsə, parametr daxil olan bərabərsizliklərin həllində isə yuxarıda qeyd etdiyimiz çətinlik-

lərlə qarşılaşmaz. Ona görə əvvəlcə mütləq qiymət işarəsi daxil olan bərabərsizliklərin ümumi 

həllini nəzərdən keçirək. 

Hazırkı məktəb riyaziyyat kursunda, dəyişəni mütləq işarəsi daxilində olan bərabərsizlik-

lərin həlli VII sinifdən öyrədilir (2.2.3). 

Hər şeydən əvvəl   axf   və   bxf   şəklindəki bərabərsizliklərə baxaq, burada a  və 

b - mənfi olmayan həqiqi ədədlər,  xf isə bir arqumentli funksiyadır. 

1.   axf  olduqda mütləq qiymətin tərifinə görə, 
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olur. Bunlardan o nəticəyə gəlirik ki, verilmiş bərabərsizlik   axfa   bərabərsizliklər 

sistemi ilə ekvivalentdir. 

2   bxf   olduqda mütləq qiymətin tərifinə görə, 

 
olur. Bunlardan o nəticəyə gəlirik ki, verilmiş bərabərsizlik   bxf   və   bxf  bərabərsiz-

likləri ilə ekvivalentdir. Həllin düzgün olması ümumi qayda ilə yoxlanılır, yəni yoxlama iki 

bənddən ibarət olur: 

1) Tapılmış sərhədlərin düzgünlüyünün müəyyənləşdirilməsi; 

2) > və ya < işarələrinin seçilməsinin düzgünlüyünün müəyyənləşdirilməsi. 

Fərz edək ki,    xxf  bərabərsizliyinin həlli ax  -dır. Deməli, 

1.    11 xxf  olarsa,  (sərhəd) düzgün tapılmışdır. 

2. ax 1 üçün    11 xxf   olarsa, bərabərsizlik düzgün seçilmişdir. 

Fikrimizi dəyişəni mütləq qiymət işarəsi daxil olan bir neçə parametrli məsələlər üzərində 

aydınlaşdıraq. 

Misal 1: a parametrinin hansı qiymətlərində 22 4 aaxx   bərabərsizliyi x-in bütün 

qiymətlərində ödənilir. 

Həlli: ax  bərabərsizliyi aşağıdakı bərabərsizliklərlə eynigüclüdür. 

  04 22  aaxx yaxud da      04  axax  kvadrat bərabərsizlik bütün x-lər 

üçün 4 aa  şərti ödənilərsə, ax  aralığında ödənilir. Bu şərtdən isə 2a  alarıq. Əgər 

ax   olarsa, onda əvvəlki hala analoji olaraq     04  axax  bərabərsizliyi 

aa  4  yəni, 2a olduqda bütün x-lər üçün ödənilər. 

Misal 2: xxa  1 bərabərsizliyini a  parametrinin qiymətindən asılı olaraq həll edin. 

Həlli: Bərabərsizliyi 1 xxa  şəklində yazaq. Bərabərsizliyin hər tərəfinə bir funks-

ya kimi baxaq: ay 1 (OX oxuna paralel düz xətt) və 12  xxy . 2y funksiyasını mütləq 

qiymətin açılışına uyğun aşağıdakı kimi yazaq 
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Şəkildən göründüyü kimi  xy2  funksiyasının qrafiki sınıq xətlər olacaq. Bərabərsizliyin 

həlli x-in elə qiymətləri olacaq ki, ay 1 qrafikinin nöqtələri  xy2 -in qrafikindən yuxarıda 

yerləşən nöqtələr olacaq. Şəkildən göründüyü kimi 1a  olduqda belə nöqtələr yoxdur. 

 1;1a aralığında bu nöqtələr. 12  xa şəklində yəni, 1;
2

1
 aax olduqda, həlli 

0x  aralığı, 1a olduqda həlli 12  xa  bərabərsizliyindən alarıq ki, 
2

1
 ax . 

Cavab: Əgər  olar. 

Misal 3: 1222  xx  həll edin. 

Həlli: Verilmiş bərabərsizlik mənasında 

 

 
və ya 0222  xx  bərabərsizliyindən ( 11 x və 32 x  hədlinin kökləridir) 31  x  

alarıq. 

  1222  xx  və ya 0222  xx bərabərsizliyindən ( 21;21 43  xx  üç-
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hədlinin kökləridir). Alırıq ki, 21;21  xx bu həlləri birləşdirərək sistemin həllini 

alırıq. 

Cavab: 321;211  xx  

Məqalənin aktuallığı. Məktəb riyaziyyat kursuna daxil olan bütün cəbri və transendent 

bərabərsizliklərin həllində parametrli bərabərsizliklərə rast gəlinir.  Məqalə də bu kimi vacib 

bir mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə xətti bərabərsizliklər-

də parametr daxil olarkən bu halda parametrdən asılı olaraq bərabərsizliyin şərtləri göstərilir, 

mövzu ilə bağlı bəzi nümunələr nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.Ж. Гулиева 

 

Решение параметрических неравенств в пределах  

знака абсолютного значения переменной 

 

Резюме 
 

В статье дается методологическое объяснение решения неравенств с модульным 

знаком, которых ученикам сложно освоить. Особенно, теоретическая информация в ме-

тодологии решения данного типа неравенств, которые включает параметры пояснены 

примерами. 
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A.J. Guliyeva 

 

Solution of parametric inequalities within the  

absolute value sign of the variable 

 

Summary 
 

The article provides a methodological explanation of the solution of inequalities with a 

modular sign, which are difficult for students to master. Especially, the theoretical 

information in the methodology for solving this type of inequalities, which includes 

parameters, is explained by examples. 
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Məlumdur ki, son onilliklərdə bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də yeni-yeni 

nəaliyyətlər əldə edilmiş, cəmiyyətin inkişafına uyğun həyatda zəruri olan elm sahələri yaran-

mışdır. Həyatın orta məktəb şagirdləri qarşısında qoyduğu vəzifələr əsasən təsadüfü faktların 

təsirinin təhlili ilə, ehtimal olunan situasiyaların müəyyən qərara gəlməklə əlaqədardır. Bu ye-

ni sahələrdən biri, riyaziyyatın tədrisi ilə əlaqədar stoxastikanın öyrənilməsinin metodik siste-

mini yaratmaq üçün hər şeydən əvvəl bu yeni xəttin məktəbə daxil edilməsinin məqsədini 

müəyyənləşdirməkdir. Stoxastika elementlərinin öyrənilməsində çox vaxt birləşmələr nəzəriy-

yəsindən istifadə etmək lazım gəlir. Odur ki, yuxarı siniflərdə də bu işi davam etdirmək üçün 

əvvəlcə kombinatorika elementlərinin öyrənilməsi zərurəti yaranır.  

Kombinatorika elementlərinin şagirdlər tərəfindən şüurlu və asan mənilsənilməsində mə-

sələlərin rolu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdlər birləşmələrin hər bir növünə aid sadə mə-

sələlər həlli ilə tanış olurlar. Bu sadə məsələlələr vasitəsilə eyni zamanda şagirdlər birləşmələ-

rin növlərini fərqləndirirlər. 

Doqquzuncu sinifdə birləşmələr nəzəriyyəsinin elementlərini mənimsəyən hər bir şagird, 

yuxarı siniflərdə birləşmələrin köməyi ilə ehtimala aid sadə məsələləri də həll edə bilir. Bir-

ləşmələrin ayrı-ayrı növləri, onların daxil edilməsi, onlara aid sadə məsələlər vasitəsilə təriflə-

rinin verilməsini aşağıdakı kimi şərhinin verilməsi məqsədə uyğun hesab edirik. 

Diskret elementlərdən qruplar düzəltmək, xassələrinə görə siniflərə ayırmaq, hər sinfə da-

xil olan qrupların sayını təyin etmək məsələlərini öyrənən riyaziyyat, kombinator adlanır. 

Kombinatorikanın qarşısındakı 3 məsələnin həll edilməsi dayanır. Birinci tip məsələlər – mə-

sələnin neçə həllinin olması, ikinci tip məsələlər həllin varlığı imkanlarını öyrənmək, üçüncü 

tip məsələlər optimal həllərin axtarılması üsullarını tapmaqdan ibarətdir. Kombinatorikada ən 

mühüm prinsiplərdən biri toplama və vurma prinsipidir. 

Toplama prinsipi- eyni zamanda icra oluna bilməyən iki əməliyyatdan biri n üsulla, o biri 

m üsulla icra olunarsa onlardan hər hansı birisi n+m üsulla icra olunur.  

n(A+B) = n(A) + n(B) 

Vurma prinsipi - tutaq ki, hər hansı bir məsələnin həlli k sayda əməliyyat tələb edir. Birin-

ci əməliyyat n1 üsulla icra olunduqdan sonra 2ci əməliyyat n2 üsulla icra olunur. Ondan sonra 

3-cü əməliyyat n3 üsulla  və s. icra olunur. k sayda əməliyyat n1 ∙ n2 ∙ n3 ∙ ... ∙ nk sayda üsulla 

icra olunur.  

Məsələ: Poçtda 15 növ markasız zərf və 20 növ marka vardır. Məktub göndərmək üçün 

neçə üsulla marka və zərf seçmək lazım olar?  
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Həlli: Burada iki əməliyyat icra olunur. Yəni iki yerin tutulması əməliyyatı yerinə yetiri-

lir. Birinci yeri 15(və ya 20) üsulla, ikinci yeri 20(və ya 15) üsulla tapmaq olar. 15 ∙ 20 = 300 

üsulla tapmaq olar.  

A = {4, 7, 8, 3, 10, 15} çoxluğu verilmişdir. Əgər bu elementlərin əvəzinə nizamlı şəkildə 

düzülmüş 1,2,3,4,5,6, ..., 9,10 şəkildə ədədlər yazsaq bu kortej adlanır. 

Kortej sözü fransız sözüdür. Mənası təntənəli mərasim deməkdir. Kortejdə komponenetlə-

rin yeri dəyişə bilməz, amma çoxluqda olar. Kortejdə eyni element təkrar oluna bilər, çoxluq-

da isə olmaz. 

Tərif: Hər hansı əşyalardan düzəlmiş və bir-birindən ya həmin əşyaların sırası və ya müx-

təlifliyi ilə fərqlənən qruplara birləşmə deyilir.  

Birləşmələr 3 cür olur – aranjeman, permutasyon, kombinzon 

a) Aranjeman – fransızca “yerləşdirmə” deməkdir. Hər bir m elemənt olmaqla n element-

li çoxluğun elementlərindən düzülən və bir-birindən elementlərinin sırasına və müxtəlifliyinə 

görə fərqlənən birləşmələrə aranjeman deyilir. 

(n>m) n sətir, hər sətirdə n-1 sayda aranjeman =n(n-1).  

Düstur: =n(n-1)(n-2)......(n-m+1). Bu düstur belə başa düşülür: hər birində m element 

olmaqla n elementdən düzəlmiş mümkün olan və bir birinin ardınca gələn m sayda tam ədəd-

lərin hasilidir. 

b) Permutasiyaya aşağıdakı kimi tərif verə bilərik. 

Tərif: Hər birində n element olmaqla n elementdən düzələn və yalnız elementlərinin sıra-

sına görə fərqlənən aranjemanlara permutasiya (yerdəyişmə) deyilir. 

Pn= =n!=1∙2∙3∙...∙n 

Permutasiyaya aid aşağıdakı məsələləri nəzərdən keçirək. 

Məsələ: 1,2,3,4,5 rəqəmlərinin köməyi ilə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə üçrəqəmli ədəd 

düzəltmək olar ki: 

a) 1 rəqəmi iştirak etsin; 

b) 3 rəqəmi iştirak etməsin, 4 rəqəmi iştirak etsin; 

c) 2 və ya 5 rəqəmi iştirak etsin; 

Həlli:  

a) Rəqəmləri təkrarlanmayan üçrəqəmli ədədlərin sayı ; 1 rəqəminin iştirak etmədiyi 

üçrəqəmli ədədlərin sayı  olar. Deməli, 1in iştirak etdiyi 3 rəqəmli ədədlərin sayı  - 

=36-dır. 

b) 3 rəqəminin iştirak etmədiyi üçrəqəmli ədədlərin sayı -dür. 3 və 4 rəqəmlərinin işti-

rak etmədiyi üçrəqəmli ədədlərin sayı -dür. Axtarılan say - =18 

c) Məsələnin şərtini ödəyən üçrəqəmli ədədlərin sayı -dür. 2 və 5 rəqəmlərinin iştirak 

etmədiyi üç elementli permutasiyaların (rəqəmləri təkrarlanmayan üç rəqəmli ədədlərin) sayı  

-dür. Axtarılan say  - =54-dür. 

Məsələ: N.Gəncəvinin “Xəmsə”sini və H.Cavidin 4 cildlik əsərlərinin külliyatını rəfə 

a) Neçə müxtəlif yolla; 

b) Cavidin əsərləri yanaşı olmaqla; 

c) Hər müəllifin əsərlərini yanaşı olmaqla; 

d) Kənarda Cavidin əsərləri olmaqla neçə müxtəlif üsulla düzmək olar? 

Həlli: 

a) Cəmi 9 kitab var və permutasiyaların sayı 9!-dır. 
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b) Cavidin əsərlər külliyatını 1 bağlama sıra ilə yığaq. Onda (1 bağlama+5 kitab) 6 əşya-

nın permutasiyalarının sayı 6! olur.  Cavidin 4 kitabının bağlamadakı yerdəyişmələrinin sayı 

4! olacaq. Axtarılan say vurma prinsipinə görə 6! ∙ 4! olacaq. 

c) “Xəmsə”nin və Cavidin kitablarının hər birindən 1 bağlama düzəldək. 2 bağlamanın 

yerdəyişmələrinin sayı 2!-dır. “Xəmsə”nin bağlamadakı permutasiyalarının sayı 5!, Cavidin 

kitablarının bağlamadakı permutasiyalarının sayı 4! Olur. Axtarılan say vurma prinsipinə görə  

2! ∙5! ∙4!. 

d) 1-ci yerdə olan Cavidin kitabı 4 üsulla, 9-cu yerdə olan kitabı 3 üsulla seçirlər. Qalan 7 

kitabın yerdəyişmələrinin sayı 7! olur. Axtarılan say 4∙7! ∙3=60480 olar. 

Hər birində m element olmaqla, n elementdən düzəldilmiş və bir-biri ilə heç olmazsa bir 

elementlə fərqlənən aranjemana kombinzon deyilir. 

     
!

1...21
Сm

n
m

mnnnn

P

A

n

m

n 
  

Əlavə düsturlar: 
 !!

!

mnm

n
C m

n


      (1) 

Kombinzon üçün vacib olan xassələr: =  

Bu xassə nm
2

1
 olarsa tətbiq oluna bilər.(1) də m ədədini n-m ilə əvəz edək. 

=     (2) 

(1) və (2)-nin sağ tərəfləri bərabərdirsə, onda sol tərəfləri də bərabərdir. Böyük ədədlərdə 

bu tətbiq olunur. 

Təkrarlı birləşəmələr: aranjemanlar. 

Misal: 6 və 7 rəqəmlərindən neçə üçrəqəmli ədəd yazmaq olar? 

666, 667, 676, 677, 766, 767, 776, 777. 

Belə aranjemanlara təkrarlı aranjeman və kortej deyilir. 

Tərif: n elemntli çoğluğun elementlərindən düzələn uzunluqlu kortejlərə, n elementdən hər 

birində m element olmaqla, düzələn təkrarlı aranjemanlar deyilir. 

 -kotejlərin sayı.  

İsbatı:  

1) m=1, =n 

2) m=m-1, =   (m-1>n) 

3) m=m-1, =  

∙n= ∙n=  

Permutasiyanın hesablanması qaydasının tətbiqinə aid məsələyə baxaq. 

Məsələ: 3 ağ 5 qırmızı şar var idi. Bunarı sıraya düzməklə neçə müxtəlif sıra almaq olar? 

Həlli: Əgər şarların hamısı müxtəlif rəngdə olsaydı, bu halda təkrarsız permutasyon olar-

dı. P5, P8. 

Ümumi:  =  =56. 

Onda n elementli çoxluqda müxtəlif qruplar düzəldək. Bu qruplara x1, x2, …,xk ədədlərinə 

bərabər olduğunu qəbul edək.  =     (n=x1+x2+…xk) 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 353 

Aydındır ki, n=k olarsa təkrarsız permutasiya olar. =n!. 

Misal: 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3 rəqəmlərindən neçə 7 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? 

x1=2, x3=3, x4=1, x5=1. 

420
!3!2

7654!3

!1!1!3!2

!77

1,1,3,2 






P  

 

60
!3!2

654!3

!1!3!2

!76

1,3,2 






P  

360604206

1,3,2

7

1,1,3,2  PP  

 

Hər birində m element olmaqla (uzunluğu n>m olan kortej) n müxtəlif elementdən düzə-

lən və eyni bir elementi təkrar oluna bilən birləşmələrə n elementdən hər birində m element 

olmaqla düzələn təkrarlı kombinzonlar deyilir. ( , m>n)  =  

Misal: A={a,b} 3-3 düzələ bilən kombinzonları tapaq. 

<aab>(<baa>, <aba>) <a,a,a>, <b,b,b>, <b,b,a> 

4 təkrarlı kombinzon olur:  =  =4. 

Məsələ: 15 nömrələnmiş bilyard daşı 6 qrup şəklində düzülmüşdür. Bu neçə üsulla edilib? 
155

6 6A  

Məsələ: 4 növ güldən 8 güllü neçə buket hazırlamaq olar? 

 =  =  =165 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatın tədrisi zamanı stoxastikanın öyrənilməsinin metodik 

sistemini yaratmaq üçün hər şeydən ilk növbədə bu yeni xəttin məktəbə daxil edilməsinin 

məqsədini müəyyənləşdirmək lazım gəlir. Bu elementlərin öyrənilməsində çox vaxt birləşmə-

lər nəzəriyyəsindən istifadə olunur. Odur ki, yuxarı siniflərdə də bu işi davam etdirmək üçün 

əvvəlcə kombinatorika elementlərinin öyrənilməsi vacib şərtlərdəndir. Məqalənin də aktuallı-

ğı onun məhz bu kimi vacib bir məsələyə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə birləşmələrin növləri, 

onların tərifi, xassələri və onlara aid məsələlərin həlli verilmiş, məsələlər vasitəsi ilə kombi-

natorika elementlərinin mənimsənilməsinin metodik sistemi işdə geniş şərh edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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 Г.М. Мамедзаде 

 

Роль вопросов в изучении элементов комбинаторики 

 

Резюме 

 
В статье приведены виды соединений, их определение, свойства и решения сопутст-

вующих вопросов. В работе широко разъяснена методическая система овладения эле-

ментами комбинаторики через задачи. 

 

G.M. Mammadzade 

 

The role of issues in the study of the elements of combinatorics 

 

Summary 

 
The article gives the types of compounds, their definition, properties and solutions to 

related issues. The methodological system of mastering the elements of combinatorics 

through problems is widely explained in the work. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 02.02.2022 
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Müəyyən inteqral anlayışı, kəsilməz funksiyalar üçün fransız riyaziyyatçısı Koşi, ümumi 

halda isə (funksiya kəsilən olduqda) alman riyaziyyatçısı Riman tərəfindən verilmişdir. 

Qeyd edək ki, dəyişən qüvvənin təsiri altında görülən iş, dəyişən sürətli hərəkətdə gedilən 

yol və qeyri-bircins cisimlərin kütləsi müəyyən inteqralın köməyi ilə hesablanır. 

Müstəvi fiqurların sahəsi, qövsün uzunluğu, statistik və ətalət momentləri, ağırlıq mərkəzi-

nin koordinatları, həmçinin fırlanmadan alınan cisimlərin həcmləri, səthinin sahəsi müəyyən 

inteqralı tətbiq etməklə yerinə yetirilir. 

Müasir dövrdə informasiya texnologiyasının sürətlə inkişafını nəzərə almaqla çoxlu sayda 

riyazi, fiziki və mexaniki məsələlərin müəyyən inteqralın köməyi ilə həllinin MatLab paketlə-

rində öyrənilməsi məqsədə uyğundur. 

Müasir dövrdə insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, onu kompütersiz təsəvvür et-

mək mümkün olsun. Xüsusilə yeni nəsil fərdi kompüterlərin yaranması müxtəlif sahələrdə he-

sablama riyaziyyatının bölmələrinin inkişafına böyük təkan verdi. Fərdi kompüterlər, həmçi-

nin, müxtəlif fənlər üzrə tədris prosesinin avtomatlaşdırılması vasitəsinə çevrilmiş, riyaziyya-

tın bütün bölmələrinə təsir etməklə hesablamaların sürətini artırmışdır. Belə bölmələrdən biri 

də müəyyən inteqralın bəzi həndəsi məsələlərin həllində tətbiqi prosesidir.  

MatLab sisteminin çoxşaxəli hesablama imkanları onun elm və texnikanın istənilən sahə-

sində praktiki hesabatlara tətbiqini aktuallaşdırır. Bu imkanlar ali təhsil müəssisələrində də 

tədris prosesi zamanı MatLab sistemindən geniş istifadənin əhəmiyyətini artırır. 

Məqalədə müəyyən inteqralın bəzi həndəsi məsələlərin həllində tətbiqi prosesi MatLab 

sistemi vasitəsilə araşdırılır. 

Misal 1.
2

3
0,cos


 xxy  əyrisi vəOx oxu ilə əhatə olunmuş fiqurun sahəsini tap-

malı. 

Həlli. Bilirik ki, xcos  funksiyası 








2
;0


 parçasında mənfi olmayan və 








2

3
;

2


 par-
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çasında isə müsbət olmayan funksiyadır. Onda  dxxgxfS

b

a

  )()(  düsturuna görə yaza 

bilərik: 

  

2

0

2

3

2

2/3

2/

2/

0
sinsincoscos

 








xxxdxxdxS  

3111
2

sin
2

3
sin1 











. 

Məsələnin MatLab mühitində həlli proqramı aşağıdakı kimidir: 

 

      
 

         
 

Misal 2. Üçyarpaqlı qızılgül adlanan  3cosa  əyrisi ilə əhatə olunmuş fiqurun sahə-

sini hesablamalı. 
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Həlli. 





 dS )(
2

1 2
 düsturuna əsasən yaza bilərik: 
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0
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26/

0

2
222

24
6sin

6

1

42

6cos1

2

1
3cos

2

1

6

1
  







aa
dadaS

. 

Deməli, axtarılan sahə 
4

2a
S


  olur. 

Baxılan məsələnin MatLab mühitində həlli proqramı aşağıdakı kimidir: 

 

 

        
 

                      
 

Misal 3. 0),cos1(  aa   kardoida əyrisi qövsünün uzunluğunu hesablamalı. 

Həlli.  





 dl 22
 düsturuna görə 

  

 






0 0

22 8
2

sin4sin)cos1(2 adadal . 
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Məqalənin aktuallığı. MatLab sisteminin geniş hesablama imkanları onu elm və texnika-

nın istənilən sahəsində praktiki hesabatlar üçün tətbiq olunan edir. Bu imkanlar ali təhsil 

müəssisələrinin tədris prosesində də MatLab sistemindən çoxşaxəli istifadənin əhəmiyyətini 

artırır. Bütün bunlar xüsusi paket proqramların tətbiqini aktual edir. Məqalədə MatLab siste-

minin müəyyən inteqral bölməsinə tətbiqi imkanlarından bəhs olunmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müəyyən inteqralın köməyi ilə həll olunan məsələlərin həll 

olunması nəzəri cəhətdən şərh edilmiş və MatLab tətbiqi proqram mühitində hesabat üsulları 

və metodikası şərh edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə baxılan məsələlərdən riyaziyyatın 

müəyyən inteqral bölməsinin tədrisi prosesində, mühəndis və iqtisadiyyat məsələlərinin həl-

lində və baxılan mövzunun müstəqil öyrənilməsi üçün istifadə etmək olar. 
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Т.М. Шамиев, М.А. Шахвердиев  

 

Реализация применения определенного интеграла  

к решению геометрических задач в среде MatLab 

 

Резюме 

 
MatLab широко используется а качестве вычислительного инструмента в науке и 

технике, охватывающего области физики, химии, математики и всех технических пото-

ков. Эти возможности увеличивают важность многопланового использования системы 

MatLab в образовательном процессе высших учебных заведений, что делает примене-

ние специальных пакетных программ актуальным. В статье рассматривается примене-

ние системы MatLab к разделу теории определенных интегралов.  

 

T.M. Shamiyev,  M.A. Shahverdiyev 

 

Implementation of the application of the definite integral  

to the solution of geometric problems in the MatLab environment 

 

Summary 
 

MatLab is widely used as a computing tool in science and technology, covering the fields 

of physics, chemistry, mathematics and all technical streams. These features increase the 

importance of the multifaceted use of the MatLab system in the educational process of higher 

educational institutions, which makes the use of special package programs relevant. The 

article considers the application of the MatLab system section of definite integrals. 
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Kompüter qrafikasında ən maraqlı və eyni zamanda mürəkkəb görüntü növlərindən biri 

üçölcülü görüntü və ya üçölcülü qrafikadır (3D-qrafika). Qeyd etmək lazımdır ki, ücölcülü 

qrafikanın vektor qrafikası ilə bir çox oxşar cəhətləri var. Burada da istər üçölcülü sahnənin 

bütün elementlərini, istərsə də hər bir obyekti ayrı-ayrılıqda dəyişmək olar. Üçölcülü qrafika-

dan interyer dizaynında, memarlıq obyektlərinin, reklamların, öyrədici kompüter proqramları-

nın, kompüter oyunlarının, video-çarxların, maşınqayırmada detalların və məmulatların əyani 

təsvirinin hazırlanmasında və s. sahələrdə istifadə olunur. 

3D kompüter qrafikasının yaradılması prosesini üç əsas mərhələyə ayırmaq olar: 

• 3D-modelləşdirmə [3D modeling] adlandırılan birinci mərhələdə obyektin modeli-for-

ması yaradılır; 

• tərtibat və animasiya [layoutand animation] adlandırılan ikinci mərhələdə obyektlərin hə-

rəkəti və bir-birinə nəzərən yerləşməsi təsvir olunur; 

• və nəhayət, renderinq [rendering] adlandırılan üçüncü mərhələdə obyektin yekun obrazı 

yaradılır.  

3D-modelləşdirmə obyektlərin üçölcülü formasının, yaxud karkasının [wireframe] yaradıl-

ması nəzərdə tutur. Bunu müxtəlif üsullarla etmək olar: üçölcülü modelləşdirmə proqramları 

vasitəsi ilə real obyektin formasını skanerdən keçirib kompüterə daxil etməklə; alqoritmlər 

toplusundan istifadə etməklə prosedur modelləşdirmə yolu ilə; yaxud fiziki və ya dinamik si-

mulyasiya vasitəsi ilə. 

Üçölçülü qrafika (3D-3 Dimensions) kompüter qrafikasının bir bölməsi olmaqla, üçölçülü 

sahədəki obyektlərlə əməliyyatlar üçün alqoritm və proqram təminatını əhatə edir. Üçölçülü 

qrafikadan ən çox arxitektur vizuallaşdırmada, kinomatoqrafıyada, televiziyada, kompüter 

oyunlarında, çap məhsullarında və həmçinin elmdə təsvirlərin yaradılmasında istifadə olunur. 

Üçölçülü təsvirin alınması üçün aşağıdakı mərhələlər tələb olunur:  

• modelləşdirmə – səhnə və onun obyektlərinin riyazi modelinin yaradılması;  

• renderinq – seçilən fiziki modelə uyğun proyeksiyanın qurulması.  

Üçölçülü modelləşdirmənin əsas məsələsi işıq mənbəyinin, kürə, kub, konus və s., maye, 

qaz və s kimi obyektlərin təsviri və onların səhnədə yerləşdirilməsidir. 

İkinci mərhələdə riyazi model müstəvi şəklə çevrilir. Renderinq verilənlərin üçölçülü vek-

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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tor strukturunu müstəvi piksellər matrisinə çevirir.  

Üçölçülü qrafikanın emalına imkan verən, yəni virtual obyektləri modelləşdirən və onların 

əsasında təsvirin modelini yaradan proqram vasitələri çox müxtəlifdir. Son zamanlar bu sahə-

də lider olan kommersiya məqsədli məhsullara Autodesk 3D Studio Max, Maya, Newtek 

Lightwave, Sofiimage XSI, Rhinoceros 3D, Cinema 4D və ZBrush-u misal göstərmək olar. 

Bunlardan başqa, Blender, K-3D və Wing3D kimi paketlər açıq məhsul olmaqla sərbəst yayılır. 

 

3D Studio Max 

 

3D Studio Max proqram paketi Kinetix firması tərəfindən təklif edilmiş və əsasən Win-

dows mühiti üçün yaradılmışdır. Bu paket “yarı peşəkar” sayılmasına baxmayaraq, onun vasi-

tələri canlı olmayan təbiət obyektlərinin keyfiyyətli üçölçülü təsvirlərinin yaradılması üçün 

kifayət edir. Bunun əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri üçölçülü qrafiklər üçün külli miqdarda 

aparat sürətləndiricilərinin olması, güclü işıq effektlərinin olması, digər firmalar tərəfindən 

onun üçün yaradılmış böyük miqdarda tətbiqi proqramların olmasıdır. Aparat resurslarına qar-

şı çox da yüksək tələbkarlıq irəli sürülmədiyindən, orta səviyyəli kompüterlərdə də bu paket-

dən istifadə etmək imkanı vardır. Modelləşdirmə və animasiya vasitələrinə görə, 3D Studio 

Max daha inkişaf etmiş proqram vasitələrindən geri qalır.  

 

Softimage 3D 

 
Softimage 3D – Microsoft firmasının istehsalı olub, əvvəllər yalnız SGI stansiyaları üçün 

nəzərdə tutulmuşdu və yalnız son zamanlar Windows əməliyyat sistemi ilə işləməyə imkan 

yaranmışdır. Bu proqram modelləşdirmək üçün zəngin imkanlara və böyük miqdarda tənzim-

lənən fiziki və kinematoqrafiya parametrlərinə malikdir. Bəzi hallarda daha keyfiyyətli və ki-

fayət qədər sürətlə işləyən Mental Ray modulundan istifadə edilir. Bu paketin funksiyalarım 

genişləndirən və digər firmalar tərəfindən istehsal olunan çoxlu miqdarda tətbiqi proqramlar 

da mövcuddur. Bu proqram demək olar ki, "de-fakto" dünyada SGI tipli xüsusiləşdirilmiş qra-

fik stansiyaların arasında standart kimi qəbul edilmişdir. IBM PC platformasında çox da isti-

fadə edilə bilməyib, daha güclü aparat vasitələrini tələb edir. 

 

Maya proqram paketi 

 

İnterfeys və imkanlar nöqteyi-nəzərindən daha güclü Maya proqram paketi Alias Systems 

Corporation tərəfindən yaradılmışdır. Müxtəlif əməliyyat sistemləri üçün, o cümlədən Win-

dows üçün bu proqramın müxtəlif variantları mövcuddur. Bu paket modul strukturuna malik 

olub, aşağıdakı bloklardan təşkil olunur:  

— Base - proqramın əsas blokudur. Modelləşdirmənin əsas alətlərini, invers kinematika-

sım, səslərin emal olunmasını, fiziki bərk maddələrin imitasiyasıııı, effektlərin əsas toplusunu 

təşkil edir;  

— Maya F/X - kiçik hissəciklər sisteminin emal olunmasını dəstəkləyən və yumşaq cisim-

lərin qarşılıqlı əlaqə fizikasını modelləşdirməyə imkan verən əlavə modullar toplusudur;  

— Maya Power Modeler - obyektlərin poliqon və splayn modelləşdirilməsi üçün güclü va-

sitələrə malik olur;  

— Maya Artisan - heykəltaraş və rəssamların real işləri üçün xarakterik olan üsullarla vir-

tual modelləri emal etməyə imkan verən ən qabaqcıl moduldur; bu obyektin səthi üzərində 
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guya “fırça” ilə rəsm çəkməyə, səthi hamarlaşdırmağa və ya səth üzərində müəyyən qabarıq 

yerlərin yaradılmasına imkan verir.  

— Maya Cloth - geyim paltarlarını modelləşdirilməsinə imkan verir;  

— Maya Fur - yun və ya xəz ilə Örtülmüş səthlərin imitasiyasma imkan verir;  

Maya Live - ssenari modulu olub, real çəkiliş ilə kompüter animasiyasının birləşməsini tə-

min edir.  

Maya proqramının alət vasitələri 4 qrup şəklində birləşdirilmişdir: Aııimation (Animasi-

ya), Modeling (modelləşdirmə), Dynamic (fiziki modelləşdirmə), Rendering (vizuallaşdırma).  

Hal-hazırda Maya proqramı fərdi kompüterlər üçün üçölçülü qrafıklərin yaradılması və 

emalı sahəsində ən qabaqcıl paketlərdən biridir. Bu proqram paketinin aşağıdakı versiyaları 

mövcuddur:  

• Maya Unlimited - ən bahalı paketdir;  

• Maya Complete - güclü paketdir  

• Maya Personal Leaming Edition- pulsuz paketdir.  

Bu proqram paketinin sonuncu versiyası Maya 2008-dir.  

 

Blender 

 
Blender modelləşdirmə vasitələri, animasiya, renderinq, videonun emalı və interaktiv 

oyunların yaradılmasını özünə daxil edən üçölçülü kompüter qrafikasının yaradılması üçün 

pulsuz proqram paketidir. Bu paketin əsas xüsusiyyəti həcminin kiçik olması, renderınqin 

yüksək sürətli olması və bir çox əməliyyatlar sistemləri üçün müxtəlif versiyaların olmasıdır.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə üçölçülü kompüter qrafikasının növləri və onların kom-

püter qrafikası fənnində oyrənilməsində məqsəd bir daha nəzərdən keçirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə üçölçülü kompüter qrafikasının tətbiq sahələri haqda 

geniş məlumat verilir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kompüter qrafikası fənnini tədris 

edən müəllim və tələbələr istifadə edə bilər. 
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Summary 

 
The article deals with 3D graphics editors. The main areas of application of 3D graphics 

editors are shown. A number of three-dimensional graphic editors and the principle of their 

work are listed. 
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Yeni təhsil islahatı ilə əlaqəli olaraq bir çox sahələrdə lazım olan məsələlərə daha çox diq-

qət ayrılır və ayrı-ayrı fənlərin müəyyən anlayışlarının tədrisinə daha çox üstünlük verilir. Bu 

anlayışlardan biri də müstəvi üzərində həndəsi çevrilmələrin öyrədilməsidir. Hələ aşağı sinif-

lərdən başlayaraq fiqurların bir-birinə çevrilməsi anlayışı haqqında şagirdlərdə müəyyən tə-

səvvürlər yaradılır və sonralar yuxarı siniflərdə həndəsi çevrilmələr geniş şəkildə tədris olu-

nur.  Hərəkət və onun xassələri müxtəlif siniflərdə müxtəlif səviyyədə öyrədilir. Məsələn, VII 

sinifdə verilmiş nöqtəyə nəzərən verilmiş fiqura simmetrik fiqurun qurulması (mərkəzi sim-

metriya), VIII sinifdə dönmə anlayışı və fiqurların çevrilməsində onun tətbiqi, IX sinifdə pa-

ralel köçürmə anlayışı, onun fiqurların çevrilməsinə tətbiqi, eləcə də burada hərəkət çevril-

məsi anlayışı, iki fiqurun birinin digərindən hərəkət çevrilməsi ilə alındığını və s. öyrədilir. 

Həndəsi çevrilmə və onların tətbiqi ilə məsələlər həlli müxtəlif metodiki ədəbiyyatlarda, 

habelə hazırkı dərsliklərdə kifayət qədər verilməmişdir. Bunu nəzərə alaraq metodiki məqalə-

nin işlənilməsi zəruriyyətini məqsədəuyğun hesab edirik. 

Odur ki, həndəsi çevrilmələrin tətbiqi ilə həll edilən bəzi məsələ nümunələrini verək. Hən-

dəsi çevrilmələr içərisində şagirdlər üçün daha maraqlı olan mərkəzi simmetriya metodunun 

tətbiqilə həll edilən məsələlərə baxaq: 

Məsələ 1: ABCD dördbucaqlısında BD, dioqanalların O kəsişmə nöqtəsində yarıya bölü-

nür. OA > OC olarsa, A < C olduğunu isbat edin. 

Həlli: (C)   olsun (Şəkil 1).  

Bu halda BCD  dördbucaqlısı paraleloqramdır.  

Buna görə də  B D = BCD olar.  

Üçbucağın xarici bucağı özünə qonşu  

olmayan daxili bucaqların hər birindən  

böyük olduğu üçün: 

 B C > AB və C D > AD. Bərabərsizlikləri  

tərəf-tərəfə toplasaq,  

D > BAD və ya BCD >  BAD. Deməli,  

 > C olur. 

 

A 

D 

B 

C O 

 

Şəkil 1 
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Məsələ 2: İsbat edin ki, üçbucağın ixtiyari medianı arasında qaldığı tərəflərin cəminin ya-

rısından kiçik, bu tərəflərin cəmi ilə üçüncü tərəfin fərqinin yarısından böyükdür. 

Həlli: ABC verilmiş üçbucaq, AD isə BC tərəfinə çəkilmiş median olsun. (A)   

olsun (Şəkil 2). AC - dən   A  < AC + C , və ya   

2 < b + c buradan isə   <  alarıq. 

DAC- dən:  AD > AC – CD, və ya   > b -   . 

ABD- dən:  AD > AB – BD, və  ya  > c -   . 

Sonuncu bərabərlikləri tərəf-tərəfə toplasaq: 

2 > b + c – a, və ya   >  alarıq.  

Beləliklə,  <  <   . 

Məsələ 3: ABCD paraleloqramının daxilində MNPQ paraleloqramı qurulmuşdur. M nöq-

təsi AB-nin, N nöqtəsi BC-nin, P nöqtəsi DC-nin, Q nöqtəsi isə AD-nin üzərindədir. İsbat 

edin ki, paraleloqramların simmetriya mərkəzləri üst-üstə düşür. 

Həlli: 1) MP ilə NQ-nün kəsişmə nöqtəsi O, AC ilə BD-nin kəsişmə nöqtəsi  olsun (Şə-

kil 3). 

2) (M)  P,  (N)  Q olarsa, 

3) M nöqtəsi AB-nin, P isə DC-nin üzərində və AB//DC 

olduğu üçün, (AB)  D  

4) N nöqtəsi BC-nin, Q isə DA-nın üzərində və BC//DA 

olduğu üçün, (BC)  DA olarsa 

5) 3) və 4)-dən alınır ki, (B) = D; 

6) eyni zamanda (O)  O-dur. 

7) 5) və 6)-dan alınır ki, (BO)  DO, buradan isə  

BO = OD olar. O nöqtəsi isə BD-nin üzərindədir,  

deməli BD-nin simmetriya mərkəzidir. Buradan isə alınır ki, O nöqtəsi ABCD paraleloq-

ramının simmetriya mərkəzidir. Deməli, O nöqtəsi  nöqtəsi ilə üst-üstə düşür. 

Məsələ 4: ABC bucağı və bunun daxilində M nöqtəsi verilmişdir. M nöqtəsindən elə düz 

xətt keçirin ki, onun verilən bucağın tərəfləri arasında qalan parçası M nöqtəsində m:n nisbə-

tində iki hissəyə bölünsün. ( m və n verilən parçalardır) 

Həlli: MN // BC çəkək (N  (BA)). Fərz edək ki, m = 3, n = 2-dir (Şəkil 4).  

BN-i uzunluqları eyni olan üç hissəyə bölək. NA üzərində isə həmin hissələrdən ikisinə 

bərabər NK-nı ayıraq. KM şüasını çəkək. P = BC  KM olar. KP tələb edilən parçadır.                   

Doğrudan da   KBP  KNM olduğundan  =  . 

Buna törəmə tənasübü tətbiq etsək,   =  olar,  

A 

B 

C 

D 

 

Şəkil 2 

A B 

C D P 

M 

N 

Q 

) 

O 

Şəkil 3 
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buradan da   =  olar. 

Məsələ 5: (O, R) çevrəsi və bunun xaricində  

M nöqtəsi verilmişdir. Bu nöqtədən elə kəsən  

keçirin ki, kəsənin həmin nöqtədən çevrəyə  

qədər olan hissəsi çevrə daxilindəki hissəsinə  

bərabər olsun. 

Analiz Fərz edək ki, MA axtarılan kəsəndir. 

(Şəkil 5),  yəni MC = CA-dır.   

(O)  B olsun. B-ni A və M nöqtələri  

ilə birləşdirək. 

MBAO dördbucaqlısı paraleloqram olar.  

(diaqonalların xassəsinə görə). Burada  

OB = 2R. BM = OA = R- dir.  

OM isə məlum (verilən) iki nöqtə arasındakı məsafədir. 

Qurma: 

I) OM parçasını qururuq; 

2) (M, R)  və (O, 2R)  çevrələrini qurub onların  

B kəsişmə nöqtəsini müəyyən edirik; 

3) OB parçasını qurub, onun da verilən çevrənin  

C kəsişmə nöqtəsini müəyyən edirik; 

4) Bu halda MC düz xətti tələb edilən kəsən olar. 

İsbatı: 

MC ilə verilən çevrənin digər kəsişmə nöqtəsi A olsun. MBAO dördbucaqlısının parale-

loqram olduğunu asanlıqla göstərmək olar. Bilirik ki, paraleloqramın diaqonalının orta nöqtəsi 

(yəni C) onun simmetriya mərkəzidir. Deməli, (M)  A- dır. Ona görə də MC = CA-dır. 

Araşdırma: OMB-nin qurula bilməsi üçün OM < MB + BO = R + 2R = 3R olmalıdır. 

CMB-ni OM parçasının hər iki tərəfində qurmaq mümkün olduğundan məsələnin iki həlli 

var. 

Həllin ikinci üsulu (Şəkil 6). 

I) (M, 2R) çevrəsi çəkilir; 

2) ( M, 2R)  (O, R) = K və E qurulur;    

3) KA diametri çəkilir; 

4) AM qurulur; 

5) AM  (O, R) = C müəyyən edilir. 

6) C nöqtəsi A və M-in simmetriya mərkəzi olur. 

Buradan isə MC = CA alırıq. 

Həllin üçüncü üsulu (Şəkil 7). 

I) OM qurulur; 

2)  O və M-in K simmetriya mərkəzi qurulur; 

 

3) (K ,  ) çevrəsi çəkilir; 

A 

B 
C 

M N 

K 
 

P 
Şəkil 4 

O 

C 

A 

B 

M 

Şəkil 5 

A 

K 

M 

E 

O 

Şəkil 6 
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4) (K ,  )  (O,  R) = C  və  nöqtələri  

müəyyən edilir; 

5) MC və (və ya M ) qurulur; 

6) MC   (O,  R) = A və  müəyyən edilir. 

MC = AC və  M  =  olur. 

 

 

 

Məqalənin aktuallığı. Həndəsi çevrilmə və onların tətbiqi ilə məsələlər həlli müxtəlif me-

todiki ədəbiyyatlarda, eyni zamanda hazırkı dərsliklərdə kifayət qədər verilməmişdir. Bunu 

nəzərə alaraq metodiki məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müstəvi üzərində hən-

dəsi çevrilmələrin tətbiqi ilə məsələ həlli metodikası tədqiq edilmiş, mərkəzi simmetriya me-

todu ilə həll edilən məsələlərin həllinə baxılmış, maraqlı metodiki mülahizələr irəli sürülmüş-

dür. 

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. Насибова 

 

Методы обучения геометрическим преобразованиям  

и их применение к решению задач 

 

Резюме 

 
В статье исследуется методология решения задач с применением геометрических 

преобразований на плоскости. В частности, рассматривается решение задач, решаемых 

методом центральной симметрии, и выдвигаются интересные методологические сооб-

ражения.  
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                                                A.A. Nasibova 

 

Methods of teaching geometric transformations  

and their application to problem solving 

 

Summary 

 
The article explores the methodology of problem solving with the application of geometric 

transformations on the plane. In particular, the solution of problems solved by the method of 

central symmetry is considered, and interesting methodological considerations are put 

forward. 
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 Fırlanma cisimləri (silindr, konus, sfera, kürə)  

haqqında ümumi məlumat 
 

Qara Mürsəl oğlu Qurbanov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: qaraqurbanov18@gmail.com 

 

Rəyçilər: r.ü.f.d., dos. A.Q. Cəfərov, 

                r.ü.f.d. C.N. Abdullayeva  

         

Açar sözlər: fəza fiquru, kürə, silindr, konus, cisim, fırlanma, müstəvi 

Ключевые слова: пространственная фигура, сфера, цилиндр, конус, объект, враще-

ние, плоскость 

Key words: spatial figure, sphere, cylinder, cone, object, rotation, flatness 

 

Lap qədim dövrlərdən insan əmək fəaliyyətinə başladığı zamandan fəza fiqurlarının for-

malarını, ölçülərini öyrənmək zərurəti yaranmışdır. Belə məsələləri böyük miqyaslarla məşğul 

olan astronomlar, eləcə də atom və molekulların quruluşunu öyrənənlər həll edirlər.  

Müstəvi fiqurun müəyyən ox ətrafında tam bir dövr fırlanmasından fəza fiqurları alınır. Bu 

oxa fırlanma oxu deyilir. Silindr, konus, kürə bu cür fırlanmadan alınan sadə fəza fiqurlarıdır. 

Məsələn, düzbucaqlı üçbucağın kateti ətrafında fırlanmasından konus, düzbucaqlının bir tərəfi 

ətrafında fırlanmasından silindr, yarımdairənin diametri ətrafında fırlanmasından kürə yaranır. 

Həndəsənin bu tip məsələlər öyrənən bölməsi stereometriya adlanır. (Yunancadan tərcü-

mədə “steros” həcmi, məkanı ifadə edir). Stereometriyada planimetriyanın anlayışlarına daha 

biridə əlavə olunur (müstəvi). 

Riyaziyyatın bu bölməsi həndəsə məzmun xətti üzrə 11-ci sinifdə öyrənilir. Aşağı siniflər-

də qısa məlumat verməklə 11-ci sinif dərsliyində 16 saat vaxt ayrılıb. 

 

                                              Dərs № Mövzu Dərs 

saatı 

Dərslik 

səh. 

3.1.5. Fırlanmadan alınan 

fiqurları tanıyır. 

3.2.2. Fəzada oxşarlıq çe-

virməsini məsələlər həl-

linə tətbiq edir. 

3.2.3. Silindirin yan səthi-

nin sahəsinin, tam səthinin 

sahəsinin tapılmasına aid 

məsələ həlli edir. 

3.2.4 Konusun, kəsik ko-

nusun yan səthlərinin, tam 

səthlərinin və həcmlərinin 

tapılmasına aid məsələlər 

həll edir. 

49 Firlanma fiqurları. 

Silindr. 

1 101-103 

50-51 Silindrin səthinin 

sahəsi. 

2 104-107 

52-54 Konus. Konusun 

səthinin sahəsi. 

3 108-114 

55-57 Silindr va konusun 

müstəvi kəsikləri. 

Kəsik konusun səthi-

nin sahəsi. 

3 115-119 

58-60 Kürə və hissələrinin 

səthinin sahəsi. 

3 120-125 

61 Kompleks fiqurların 

səthinin sahəsi. 

1 126-127 
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3.2.5. Kürənin səthinin sa-

həsinin və həcminin tapıl-

masına aid  məsələlər həll 

edir.  

3.2.6. Kürənin hissələrinin 

(kürə seqmenti, kürə sek-

toru) səthlərinin sahələrini 

və həcmlərini tapır. 

4.1.2. Ölçmə və hesabla-

ma vasitələri ilə alınmış 

nəticələri müqayisə edək. 

62-63 Oxşar fiqurların 

səthinin 

sahəsi.Ümumiləşdirici 

tapşırıqlar. 

2 128-130 

64 Summativ 

qiymətləndirmə 

tapşırıqları. 

1  

Cəmi 16  

 

Fırlanma səthi. Əgər cismin hərəkəti zamanı onun hər bir nöqtəsi çevrə cızırsa, belə hərə-

kət fırlanma adlanır. 

Silindr. Paralel müstəvilər üzərində yerləşən və paralel köçürmədə üst-üstə düşən iki kon-

qruyent müstəvi fiqur və onların uyğun nöqtələrini birləşdirən bütün parçaların yaratdığı fəza 

fiquruna silindr deyilir. 

 

 

  

          

 

 

 

Bu müstəvi fiqurlar silindrin oturacaqları, onların uyğun nöqtələrini birləşdirən parçalar 

isə silindrin doğuranı adlanır. Doğuranı oturacaq müstəvisinə perpendikulyar olan silindrə düz 

silindr, əks halda mail silindr deyilir. Oturacaq müstəviləri arasındakı məsafəyə silindrin hün-

dürlüyü deyilir. Oturacağı dairə olan düz silindrə düz dairəvi silindr deyilir. Biz bundan sonra 

silindr dedikdə düz dairəvi silindri nəzərdə tutacağıq. Digər hallarda silindrin əlamətləri qeyd 

olunacaqdır. Düz dairəvi silindrə həm də düzbucaqlının bir tərəfi ətrafında fırlanmasından alı-

nan fəza fiquru kimi baxmaq olar. Düz dairəvi silindrin doğuranı hündürlüyünə bərabərdir. 

Oturacağındakı dairənin radiusuna silindrin radiusu deyilir. Düzbucaqlının müxtəlif tərəfləri 

ətrafında fırlanması ilə hündürlüyü bu tərəflər olan silindrlər almaq olar. Düz dairəvi silindrin 

oturacaqlarının mərkəzlərindən keçən düz xəttə silindrin oxu deyilir. 

Silindrin müstəvi kəsikləri. Silindrin oturacağına paralel müstəvi ilə kəsiyi dairədir. Si-

lindrin oxundan keçən müstəvi ilə kəsiyinə ox kəsiyi deyilir. Silindrin ox kəsiyi tərəfləri h və 

2r olan düzbucaqlıdır. Deməli, Soxkəs = 2rh. Ox kəsiyi kvadrat olan (h = 2r) silindrə bərabər-

tərəfli silindr deyilir. Silindrin oxuna paralel müstəvi ilə kəsiyi də düzbucaqlıdır .  

Konus. Hər hansı müstəvi fiqurun nöqtələrini onun müstəvisinə aid olmayan nöqtə ilə bir-

ləşdirən bütün parçaların yaratdığı fəza fiquruna konus deyilir. Müstəvi fiqura konusun otura-

cağı, həmin nöqtəyə isə konusun təpə nöqtəsi deyilir. Konusun təpəsindən oturacaq müstəvi-

sinə endirilmiş perpendikulyara konusun hündürlüyü deyilir. Oturacağı dairə olan konusa dai-

rəvi konus, təpəsi oturacağının mərkəzinə perpendikulyar proyeksiyalanan dairəvi konusa isə 

düz dairəvi konus deyilir. Dairəvi konusun təpə nöqtəsini oturacaq çevrəsinin hər hansı nöq-

təsi ilə birləşdirən parçaya konusun doğuranı deyilir. Bundan sonra konus dedikdə düz dairəvi 

konusu nəzərdə tutacağıq. Konusa düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən biri ətrafında fırlanma-
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sından alınan fəza fiquru kimi də baxmaq olar. 

      Konusun təpə nöqtəsindən və otura cağının mərkəzindən keçən düz xəttə konusun oxu,  

oturacağının radiusuna isə konusun radiusu deyilir. Konusun doğuranı, hündürlüyü və radiusu 

arasında l2 = h² + r² münasibəti doğrudur (Pifaqor teoreminə görə). 

Konusun quraşdırılması. Məlumdur ki, düzbucaqlını yuvarlaq bükməklə silindr quraşdır-

maq olur. Dairə sektorunu yuvarlayaraq bükməklə konus quraşdırmaq olar. Sektorun radiusu 

konusun doğuranına, qövsünün uzunluğu isə oturacaq çevrəsinin uzunluğuna bərabər olur. 

Konusun müstəvi kəsikləri. Konusun oturacaq müstəvisinə paralel müstəvi kəsiyi dairədir. 

Konusun oxundan keçən müstəvi ilə kəsiyinə ox kəsiyi deyilir. Bu kəsik yan tərəfləri doğu-

rana, oturacağı isə diametrə bərabər olan bərabəryanlı üçbucaqdır: Soxkəs=rh Ox kəsiyi düz-

gün üçbucaq (l=2r) olan konusa bərabərtərəfli konus deyilir. 

Kəsik konus. Düz dairəvi konusun oturacağına paralel müstəvi ilə kəsilməsindən kiçik ko-

nus və kəsik konus alınır. Kəsik konus oturacağa paralel müstəvi kəsiyi ilə oturacaq müstəvisi 

arasında qalan fiqurdur. 

Sfera. Fəzanın verilmiş nöqtəsindən (sferanın mərkəzi) müsbət r məsafədə olan nöqtələr 

çoxluğuna deyilir. Sfera həmçinin yarımçevrənin öz diametri ətrafında fırlanmasından alınan 

fiqurdur. Üçölçülü Evklid fəzasında verilmiş nöqtədən verilmiş müsbət məsafədə olan nöqtə-

lər çoxluğu. Verilmiş nöqtə sferanın mərkəzi adlanır. Əgər nöqtəsi sfera mərkəzi, onun ixti-

yari nöqtəsidirsə, parçası və ya onun uzunluğu sfera radiusu adlanır. Sfera iki ixtiyari nöqtə-

sini birləşdirən parçaya (yaxud onun uzunluğuna) sfera vətəri deyilir. Sfera mərkəzindən ke-

çən vətərə onun diametri deyilir.  

 
İkiölçülü sfera (Üçölçülü fəzada).  

Sferanın tənliyi (x-x0)
2+(y-y0)

2+(z-z0)
2=R2 burada (x0, y0, z0) — sferanın mərkəzinin koor-

dinatı, R - onun radiusudur. Mərkəzi (x0,y0,z0) nöqtəsində olan sferanın parametrik tənliyi aşa-

ğıdakı kimidir:  

1. x = x0 + R • sin α • cos β 
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2. y = y0 + R • sinα • sin β 

 z = z0 + R • cos α 

 burada β ∈  [ 0, 2π), α ∈  [ 0, π). 

Kürə. Fəzanın verilmiş nöqtəsindən müsbət r məsafəsini aşmayan nöqtələr çoxluğudur. 

“r” kürənin radiusu adlanır. Kürə həmçinin yarımdairənin diametri ətrafında fırlanmasından 

yaranan həndəsi cisimdir. Bu diametr kürənin oxu adlanır. Kürənin səthi sfera adlanır.  

 
Kürə səthini üfüqi və şaquli xətlərlə (meridian və paralellərlə) şəbəkə şəklində hissələrə 

ayırsaq və şəbəkəni təşkil edən hər bir kiçik düzbucaqlının təpəsini sferanın mərkəzi ilə bir-

ləşdirsək, kürənin kiçik piramidalardan təşkil olunduğunu təsəvvür etmək olar. 

Fəza fiqurlarının oxşarlığı. Fəza fiqurlarının oxşarlığı müstəvi fiqurlarda olduğu kimidir. 

Yəni oxşar fiqurların forması eynidir, yalnız xətti ölçüləri müəyyən əmsalla fərqlənir. Oxşar 

fiqurların uyğun bucaqları bərabər, uyğun ölçüləri mütənasibdir. Oxşar fəza fiqurlarının istə-

nilən xətti ölçülərinin nisbəti bərabər olmalıdır. Bura firlanma fiqurlarında hündürlük, dia-

metr, radius, çevrə uzunluğu, doğuran və s. mümkün ölçülər daxildir. 

Məqalənin aktuallığı. Homotetiya oxşarlıq çevrilməsidir, homotetiya mərkəzi adlanan 

müəyyən nöqtəyə nəzərən fiqurun əmsalı ilə böyüməsi və ya kiçilməsidir 

Məqalənin elmi yeniliyi. Oxşar fiqurların sahələri nisbəti xətti ölçülərin kvadratları nis-

bətinə, həcmlərinin nisbəti isə xətti ölçülərin kublarının nisbətinə bərabərdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.М. Гурбанов  

 

Общая информация о вращающихся объектах  

(цилиндр, конус, площадь поверхности сферы, сфера) 

 

Резюме 

 
Статья содержит общую информацию, определения и правила вращения объектов 

(цилиндр, конус, площадь поверхности сферы, сфера) с пространственными фигурами. 

Отметим, что в статье рассматривается полный поворот плоской фигуры вокруг оп-

ределенной оси, пространственные фигуры, а также Наряду с понятиями стереометрии-

ческой планиметрии обсуждается также понятие плоскости. 

 

G.M. Gurbanov  

 

General information about rotating objects  

(cylinder, cone, surface area of sphere, sphere) 

 

Summary 

 
The article contains general information, definitions and rules about rotating objects 

(cylinder, cone, surface area of sphere, sphere) with spatial figures. 

 Note that the article deals with the complete rotation of a plane figure around a certain 

axis, spatial figures, as well as Along with the concepts of stereometric planimetry, the 

concept of plane is also discussed. 
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Dünya təcrübəsi göstərir ki, fəal interaktiv təlim metodu dərsin keyfiyyətini artırmaq üçün 

güclü vasitədir. Belə ki, bu metod şagirdlər üçün dərsi olduqca maraqlı və eyni zamanda cəlb-

edici edir. İnteraktiv təlim məzmunun asan öyrənilməsini təmin etməklə yanaşı şagirdlərin 

dərketmə fəaliyyətini daha da fəallaşdırır. Belə ki, bu cür fəaliyyət şüurlu mənimsəməyə xid-

mət edir. 

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, müasir təlim texnologiyaları üçün aşağıdakılar xarak-

terikdir: 

 müəllimin özünün fəallığı ilə şagirdin yaradıcı fəallığa cəlb edilməsi; 

 şagirdin aktiv fəaliyyəti və bu zaman onlara elementar bacarıqların aşılanması; 

 müəllimin şagirdlərlə və şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlığı; 

 hərəkətli, süjetli, musiqili, didaktik, rollu oyunlardan istifadə, sosial bərabərliyin və 

psixoloji şəraitin yaradılması; 

 müəllimin təqdim etdiyi tematik materialın şagirdin yaradıcı təfəkkürünə və milli dü-

şüncə tərzinin formalaşmasına təsir etməsi. 

Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təhsil təkcə şagirdlərin yaddaşını yeni elmi 

biliklərlə (məlumatla) zənginləşdirməyə deyil, həm də təfəkkürün daim inkişafı, ən mühüm 

bacarıqlara yiyələnməsi yolu ilə müstəqil şəkildə mənimsənilməsi və daha çox biliklərə yiyə-

lənməsinə yönəlib.  

Fəal təlim ilə ənənəvi təlimi müqayisə etdikdə riyaziyyat fənninin tədrisində fəal təlimin 

aşağıda qeyd edilən üstünlüklərini görürük:  

 Fəal təlimdə müəllim və şagird eyni dərəcədə tamhüquqludurlar və hər ikisi eyni dərə-

cədə nəticənin müəllifidir ona görə də məsuliyyət daşıyırlar.  

 Fəal təlimdə şagirdlər  yeni və zəruri olan bilikləri müstəqil kəşf edərək əldə edir və 

mənimsəyirlər. 

 Fəal dərsdə təfəkkür prosesini işləməyə sövq edən və şagirdlərin idrak fəallığını artı-

ran motivasiya qismində ortaya gətirilmiş problem və onun həlli tələbatı çıxış edir. Bu prose-

sin ən mühüm nailiyyətlərindən biri düşünmə qabiliyyətinin sərbəstliyi və müstəqilliyidir. 

Ənənəvi riyaziyyat təlimində şagirdin yaddaşı çox yüklənirdi, onun riyazi təfəkkürünün 

inkişafına diqqət yetirilmirdi. 

Demək olar ki, ibtidai məktəb riyaziyyat kurikulumunun (I-IV) əsas xüsusiyyətləri 50-60 
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il bundan əvvəl formalaşmışdır ki, bu da təbii olaraq həmin dövrün riyaziyyatının, metodika-

sının və psixologiyasının konseptual sistemini əks etdirir (2, s. 89). Dövrümüzün müasir tə-

limlərində uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə xidmət göstə-

rən problemli suallara, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilir. Belə dərs şagirdlərdə müəy-

yən bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. 

İbtidai məktəbin riyaziyyat kursunda təkcə hesablamalar deyil, kəmiyyətlərin tədqiqi ilə 

bilavasitə bağlı olan qaydalar, təriflər, xassələr öyrədilir. Şagirdlər ibtidai sinifdə uzunluq, sa-

hə, həcm, vaxt, kütlə və sürətlə tanış olur, həmçinin də orada sadə ideyalar yaratmağa səy gös-

tərirlər ki, bu kəmiyyətlərdən, onların ölçülməsindən, xassələrindən digər fənlərdə və həyati 

məsələlər həllində istifadə edirlər (4). 

Belə bir sual yaranır ki, bəs ibtidai siniflərdə nə üçün məhz kəmiyyət anlayışına böyük yer 

verilir? Riyaziyyat real aləmin fəza formaları və kəmiyyət münasibətləri haqqında elm oldu-

ğuna görə ilk növbədə onu qeyd edək ki, şagirdlərin qazandıqları bilik onları gələcək həyatları 

ilə əlaqələndirir, eləcə də həyat üçün zəruri bilik və vərdişləri qazanırlar. Həmçinin kəmiyyət-

ləri öyrənməklə yuxarı siniflərə hazırlaşırlar.  

Ümumiyyətlə isə onu qeyd edək ki, ibtidai təhsil səviyyəsində hazırda şagirdlər kəmiyyət 

mövzusunu keçərkən əsasən uzunluq, sahə, həcm, zaman, kütlə, dəyər, pul vahidləri anlayış-

larını öyrənirlər. Belə ki, ibtidai siniflərdə şagirdlərin kəmiyyətlərlə bağlı öyrənəcəyi ilk anla-

yış məhz uzunluq mövzusudur. Uzunluq kəmiyyəti  zəncirvari şəkildə I -IV siniflərdə tədricən 

keçirilir. Burada şagirdlərə əvvəlcə sm, m, dm, mm, km anlayışları siniflər üzrə ardıcıllıqla 

öyrədilir. İbtidai siniflərdə  uzunluğun ölçülməsi üçün şagirdlər xətkeşdən və lentdən istifadə 

edirlər. Belə ki, 100 dairəsində nömrələmə ilə əlaqədar metrlik хətkeşdən istifadə edilir və bu-

rada desimetr daha sonra metrlə şagirdlər tanış edilirlər. Hər üç ölçü vahidi arasında münasi-

bət göstərilir: 1 m = 10 dm, 1 dm = 10 sm, 1 m = 100 sm. Daha sonra 4-cü sinifdə uzunluq an-

layışı daha da genişləndirilir və inkişaf etdirilir. 

Sahə anlayışları və ölçü vahidləri haqqında ilk anlayışlar IV sinifdə verilir. Bu vahidlər 

bağlı IV sinfi bitirən şagirdlər aşağıdakıları bilirlər: 

1) Gözəyarı müqayisə etməyi; 

2) Üst-üstə qoymaqla müqayisə aparmağı; 

3) Sadə çevirmələr apara bilməyi. 

Bütün bunlarla yanaşı, ibtidai sinifdə şagirdlərə fiqurların sahəsi ilə bağlı müəyyən anla-

yışlar verilməlidir. Məsələn: düzbucaqlı şəklində olan fiqurların sahəsi, perimetrini hesabla-

maq. 

Yeni anlayışlardan biri olan kvadrat santimetr anlayışının, santimetrlə qarışdırmamaq, san-

timetrin uzunluq vahidi, kvadratın isə santimetrin sahə vahidi olmağını şagirdlərə öyrətmək 

lazımdır (3, s. 152). 

Kəmiyyətlərin digər növlərindən biri də zaman, vaxt anlayışıdır. Belə ki, ibtidai sinif şa-

girdlərinə vaxt məsələləri də sistemli olaraq aşağıdakı şəkildə öyrədilir. 

1-ci sinifdə “dünən”, “bu gün”, ”əvvəl”, “sonra”, 

2-ci sinifdə saat, dəqiqə ilə vaxtın ölçülməsi qaydası 

3-cü  sinifdə ay, il, sutka (gün) 

4-cü sinifdə əsr və saniyə anlayışları öyrədilir. 

Vaxtla bağlı məsələlərin (məsələn, Sentyabrın 1-i çərşənbə günüdürsə, noyabr 5-i həftənin 

hansı gününə düşür? Tipli) həlli yolları şagirdlərə öyrədilməli və izah olunmalıdır. Vaxtı, ölçü 

məsələlərini sadə kəsrlərlə əlaqələndirilməsi, sadə çevirmələrin həlli qaydaları, hesablanması 

izah olunmalıdır. Məsələn, 1/2 saat = 30 dəqiqə, 180 dəq = 3 saat olması kimi çevirmələr həll 
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olunmalıdır. 

Əsr, saniyə anlayışlarını şagirdlərə tanış edilməsi, dəqiqələri, saatları saniyələrlə  ifadə et-

mək bacarığı mövzunun son bölməsi kimi götürülür. Əsr vaxt ölçü vahidi kimi öyrədilərkən 

konkret misallardan istifadə edilir. Məsələn, Xristian təqviminə, Hicri-qəməri təqviminə görə 

hesablamalar dəqiq hesablamalardır. 

Şagirdlərə öyrədilən kəmiyyət anlayışlarından biri də kütlədir. Bu anlayış da tədricən pil-

lə-pillə, sadədən mürəkkəbə doğru keçirilir. Müəllim ilk növbədə kq, l, qram, sentner (s), 

ton(t) və s kimi kütlə vahidlərini şagirdlərə öyrətməyə çalışır. Sadə təsəvvürlər yarandıqdan 

sonra III-IV sinifdə asan çevirmələr məsələn 1 t=10 s, 1 t=1000 kq, 1 s=100 kq, 1 kq=1000 q 

kimi məsələlər etməyə başlayırlar (1, s. 98). 

Hissə və kəsr anlayışlarının IV sinifdə ölçmələrlə  əlaqələndirilməsində riyaziyyatın tədri-

si metodikasında mühüm yer tutur. Yəni, şagirdlər öyrəndikləri fiqurlara əsasən, onları 2, 3, 4, 

6 və s kimi  bərabər hissələrə bölməyi bacarmalı, hissələri müqayisə etməli, ədədin hissəsini 

tapmağa və ya hissəsinə görə ədədlərin tapılması aid məsələ həlli etməyi bilməlidirlər (3, s. 

186). 

Kəmiyyətlərlə bağlı yeni bir anlayış olan “sürət” anlayışının tədrisi isə şagirdlərə IV sinif-

dən başlayır. Bu dərsdə şagirdlərə böyük məsafəli ölçüləri əyani şəkildə ölçmədən də tapma-

ğın mümkünlüyü göstərilir. Bunun üçün sadə S=vt düsturundan istifadə olunur. Burada S-in 

nə olduğunu, V-nin   hansı anlama gəldiyini, T-nin mənası  şagirdlərə izah edilir. 

Dəyər, alınmış bütün eyni qiymətli əşyalara verilən pul məbləğidir. Qeyd edək ki, qiymət 

sabit olduqda  dəyər miqdarla düz mütənasib asılılıqda, miqdar sabit olduqda dəyər qiymətlə 

düz mütənasib asılılıqda, dəyər sabit olduqda miqdar qiymətlə tərs mütənasib asılılıqdadır. 

İbtidai siniflərdə öyrənilən ikinci qrup kəmiyyətlər əmək məhsuldarlığı, işin miqdarı və  

işin həcmidir. 

Əmək məhsuldarlığı – vahid zamanda görülən işdir. Məsələn dəzgahın bir saatda gördüyü 

iş, insanın bir gündə topladığı pambıq və s. Onu a ilə işarə edək. 

İşin miqdarı – Eyni məhsuldarlıqla görülən işin ümumi miqdarı və ya sayı. Məsələn, eyni 

məhsuldarlıqla işləyən dəzgahı işlədiyi saatların miqdarı, eyni məhsuldarlıqla işləyən  pam-

bıqçını iş günlərinin sayı və s. Onu n ilə işarə edək. 

İşin həcmi – Bütün  iş müddəti ərzində görülmüş iş. Məsələn, 5 saat ərzində dəzgahın ha-

zırladığı detalların sayı, eyni məhsuldarlıqla pambıqçının 10 gün ərzində topladığı pambığın 

miqdarı və s. Onu M ilə işarə edək. 

Bu kəmiyyətlər arasındakı asılılığı M=a (n) kimi ifadə etmək olar. Bu kəmiyyətlər arasın-

dakı asılılıqlar aşağıdakı kimidir.  

Əmək məhsuldarlığı sabit olduqda işin həcmi  işin miqdarı düz mütənasib asılılıqda; 

İşin miqdarı sabit olduqda işin həcmi  əmək məhsuldarlığı düz mütənasib asılılıqda; 

İşin həcmi sabit olduqda işin miqdarı   əmək məhsuldarlığı tərs mütənasib asılılıqdadırlar.  

Bu kəmiyətlərə aid məsələləri də 3 növə ayırmaq olar: 

1. Əmək məhsuldarlığı (a) və işin miqdarı (n) məlum olduqda işin həcminin (M) tapılma-

sına aid sadə məsələlər – işin həcmini müəyyən etmək üçün əmək məhsuldarlığını işin miqda-

rına vurmaq lazımdır: M= a(n. 

2. Əmək məhsuldarlığı (a) və işin həcmi (M)  məlum olduqda işin miqdarının (n) tapılma-

sına aid sadə məsələlər - İşin miqdarını müəyyən etmək üçün işin həcmini əmək məhsuldarlı-

ğına bölmək lazımdır: n=M:a. 

3. İşin həcmi (M) və  işin miqdarı (n) məlum olduqda əmək məhsuldarlığının (a) tapılma-

sına aid sadə məsələlər. Əmək məhsuldarlığını müəyyən etmək üçün işin həcminin işin miq-
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darına bölmək lazımdır: a=M:n. 

Tədqiqatçıların fikrincə, kəmiyyətlərin tədrisi ilkin təsəvvürlər yaradılması ilə yanaşı həm 

də bu kəmiyyətlərin ölçülməsinin nəzəri əsaslarını  öyrənməyə imkan verir. Belə ki, qeyd edi-

lən biliklərin öyrədilməsi məntiqi fikrin inkişaf etməsində, şagirdlərin həyat və dərs təcrübə-

lərində istifadə etmələrinə böyük kömək edir, müstəsna rol oynayır. 

Bu, isə şagirdlərdə praktiki bacarıqları inkişaf etdirməyə imkan verir. Yeni təlim metodları 

ilə dərslərin tədris olunması slaydlarla, praktik dərs materialları və əyani göstərmə ilə keçiril-

məsi məqsədə uyğun, eləcə də 21-ci əsrin tələblərinə cavab verir. Bu cür dərslərin qurulması 

təlimin keyfiyyətinə də müsbət təsir edər. 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatın təlimi şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü, yaddaşını, 

diqqətini, təxəyyülünü, müşahidəçiliyini, iradəsini, müstəqil və yaradıcı təşəbbüskarlığını in-

kişaf etdirdiyindən onun ibtidai sinifdən mükəmməl öyrənilməsi zəruri sayılır. İbtidai siniflər-

də riyaziyyatın tədrisində kəmiyyət bölməsinə xüsusi diqqət yetirilir, çünki şagirdlər bu kə-

miyyətlərdən, onların ölçülməsindən, xassələrindən digər fənlərdə və həyati məsələlər həllin-

də istifadə edirlər. Eyni zamanda yuxarı siniflərə hazırlaşırlar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə fəal təlim ilə ənənəvi təlimi müqayisə edilmiş və riya-

ziyyat fənninin tədrisində fəal təlimin üstünlükləri araşdırılımışdır. Həmçinin ibtidai siniflərdə 

kəmiyyət məsələlərinin öyrənilməsinin şagirdlər üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasından 

söhbət açılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərdə şagirdlərə kəmiyyət məsələ-

lərinin daha da dərindən mənimsədilməsini təmin etməkdən ibarətdir. 
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А.В. Меликова 

 

Об обучении некоторым величинам в начальной школе 

 

Резюме 

 
Особое значение в обучении математике в начальной школе имеет преподавание ве-

личин и единиц их измерения. Таким образом, эффективное обучение таким величии-

нам, как длина, масса, емкость, приводит к формированию у учащихся первоначальных 

представлений об этих величинах, их единицах измерения и средствах измерения. Это 

позволяет учащимся отрабатывать практические навыки (например, измерение пери-

метра геометрической фигуры, определение расстояния и т. д.). 
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A.V. Malikova  

 

About teaching some quantities in primary school 

 

Summary 

 
Of particular importance in teaching mathematics in elementary school is the teaching of 

quantities and units of their measurement. Thus, effective teaching of such quantities as 

length, mass, capacity, leads to the formation of students' initial ideas about these quantities, 

their units of measurement and means of measurement. This allows students to practice 

practical skills (for example, measuring the perimeter of a geometric figure, determining 

distance, etc.). 
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Açar sözlər: tənlik, məsələ, üçbucaq, perimetr, katet, isbat mühüm rolu vardır 

Ключевые слова: уравнение, задача, треугольник, периметр, катетер, доказатель-

ство играют важную роль. 

Key words: equation, problem, triangle, perimeter, catheter, proof have an important role 

 

Riyazi məsələlər həlli şərt və nəticə, verilən və axtarılan, bütövlüklə ümumini tapmağı, 

faktlar müqayisə etməyi və tutuşdurmağı öyrədir. Hər hansı məsələyə baxdıqda görürük ki, o, 

burada göstərilən şərtlərə əsaslanmaq və nəzərə almaqla cavab tapmaq lazım olan tələb və ya 

sualdan ibrətdir. Ona görə də hər hansı məsələnin həllinə başlayarkən, onu diqqətlə öyrən-

mək, şərtin məsələdə tələb olunanın nədən ibrət olduğunu, müəyyən etmək lazımdır. Bu əslin-

də məsələnin təhlilidir. Vacib şərtlərdən biri təhlildən başlamaqdır. Məsələnin şərtinə görə 

tənlik qurmağa aid məsələlər həllində şagirdlərin müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşması məlum-

dur. Bunun bir çox səbəbləri vardır. Bunlardan başlıcası, məsələ şərtinə görə tənlik qurmaq 

prosesi şagirdlərdən bütöv bir təfəkkür əməliyyatı kompleksi tələb edir və ya daha çox dərə-

cədə inkişaf etmiş məntiqi təfəkkür və əvvəlki siniflərdə riyaziyyatdan öyrənilmiş bütün bilik-

lərin mənimsənilməsi tələb edilir. Həlli kvadrat tənliyə gətirilən məntiqi məsələlər içərisində 

həndəsə məzmunlu məsələlər həllində də, şagirdlər müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşırlar. Aydın-

dır ki, belə məsələlər həllində həm həndəsədən məlum biliklərə malik olmalı və məsələnin 

şərtində verilənlər və axtarılanlar arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirməlidirlər. Bu əlaqəyə əsa-

sən tənlik tərtib etməli və həll etməlidirlər. Tənlik qurmaqla məsələlər həlli, şagirdlərdən mə-

sələni oxuyub analiz etməyi kimi bacarığın olmasını, onu tərkib hisslərinə ayırmağı, onun st-

rukturunu başa düşməyi, məsələ şərtində hansı həndəsi fiqurun verilən elementləri və bilava-

sitə şərtdə göstərilən kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları bilməlidir. Kəmiyyətlər arasındakı 

mövcud olan, ancaq məsələ şərtində göstərilməyən asılılıqları müəyyən etməyi tələb edir. Be-

lə ki, həndəsi məzmunlu məsələlərin şərtində bütöv asılılıqlar bilavasitə göstərilmir. Məsələn, 

biri digərindən 3,5d qədər böyük olan qonşu bucaqlarla bağlı məsələlərdə, qonşu bucaqların 

cəminin 2d-yə bərabər olması haqqında bilik aşkar göstərilmir. Həlli kvadrat tənliyə gətirilən 

mətnli məsələlərin həlli haqqında metodiki şərhinizi bir neçə məsələ həlli ilə verməyi məqsə-

də uyğun hesab edirik. Məsələ: Perimetri 24sm olan düzbucaqlı ücbucağın katetlərindən biri o 

birindən 2sm böyükdür. Üçbucağın katetlərinin və hipetonuzunu tapın. Müəllim lövhədə düz-

bucaqlı üçbucaq çəkir. Yaxud İKT-dən istifadə etməklə məsələnin həllini nümayiş etdirir. 

(Şəkil 1)  

Məsələ təhlil edilir və 1-ci mərhələ olaraq, məsələnin tənliyinin qurulması hesab edilir. 
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                                              22-2x 

                   x+2 

 

                                                 x  

 

 

 

 

Üçbucağın kiçik katetini x-ilə işarə edək. Onda məsələnin şərtinə görə böyük katet x+2 

olar. Üçbucağın perimetrinin 24sm olduğu məlum olduğundan, onun hipetonuzunu 24-x-

(x+2) = 22-2x olar 

Pifoqor teoreminin şagirdlərə təkrarladıb və bir neçə şagirddən soruşduqdan sonra şəkil 1-

ə əsasən pifoqor teoremini tərtib edib x2+(x+2)2 =22-2x tənliyini alarıq. Məsələnin həllinin 

ikinci mərhələsi, qurulan tənliyin həllidir. Alınmış tənliyi həll edək. Bunun üçün əvvəlcə tən-

liyin üzərində məlum çevirmələri aparaq. 

x2+x2+4x+4=484-88x+4x2 alırıq. Sadələşdirsək, 2x2-92x+480=0 və yaxud  

x2-46x+240=0 tənliyini alırıq. Tənliyin həllini kvadrat tənliyin həlli qaydasını təkrarlat-

maqla, yəni bərabərliyin sol tərəfindəki kvadrat üçhədlinin diskriminantın hesablayıb və 

kvadrat tənliyin kökləri düsturlarını tətbiq edərək, tənliyin iki x1=6 və x2=40 alarıq. 

Məsələnin həllinin üçüncü mərhələsi, onun həllinin araşdırılmasıdır. Məlumdur ki, kiçik 

kateti x ilə işarə etmişik. Şərtə görə aldığımız tənliyin həllindən x üçün iki qiymət tapdıq. Mə-

sələnin şərtinə görə üçbucağın perimetri 24sm olduğundan, onun kiçik kateti 40sm ola bilməz. 

Deməli düzbucaqlı üçbucağın hipetonuzu isə 22-2x=22-12=10sm olar. Deməli kvadrat tənliyə 

gətirilən məsələlərin həlli üç mərhələdə aparılır: birinci mərhələdə məsələnin şərtinə uyğun 

tənlik qurulur, ikinci mərhələdə qurulmuş tənlik həll etdirilir, üçüncü mərhələdə həll araşdırı-

lır.  

Müəllim şəxsi təcrübəsindən və metodik mübahisələrdən çıxıs edərək şagirdlərin potensial 

imkanlarından istifadə edərək tədris olunacaq riyazi materialın tam mənimsənilməsi üçün isti-

fadə olunan təlim metodları arasında balans yaratmalıdır. Müasir kurikulumun əsas tələblərin-

dən biri, tədris prosesinin elə ardıcıl qurulmasıdır ki, ilkin bacarıqlar sonrakı təlim üçün baza 

formalaşdırsın. Müəllim yuxarıdakı məzmunlu məsələlərin təlimi prosesinin əhəmiyyətliliyi-

nin təmin edən müxtəlif iş formalarından məsələn qruplarla iş, cütlərlə iş formasından istifadə 

etməlidir. Belə ki, müəllim məsələn dərsdə şagirdləri cütlərə ayırar və onlara həlli kvadrat tək-

liyə gətirilən məsələlər yazılmış iş vərəqləri paylayar. Bu iş vərəqlərində yazılmış məsələlər-

dən bir neçəsini nümunə üçün göstərək.  

1) Sahəsi 72 sm2 perimetri isə 36 sm olan düzbucaqlının tərəfinin uzunluğunu tapın.  

2) Uzunluğu enindən 6sm böyük olan düzbucaqlının sahəsi 160sm2-ə bərabərdir. Düzbu-

caqlının tərəflərinin uzunluğunu tapın.  

3) Hipetonuzu 13sm olan düzbucaqlı üçbucağın, katetlərindən biri digərindən 7sm böyük-

dür. Üçbucağın sahəsini və katetlərini tapın.  

4) Diaqonalı 17sm olan düzbucaqlının perimetri 46sm-dır. Düzbucaqlının tərəflərinin 

uzunluğunu tapın və s.  

Bəzi məsələlər vardır ki, onların həlli kvadrat tənliyə gələn tənliklər sisteminə gətirilir. 

Burada ancaq, biri ikidərəcəli, digəri birdərəcəli olan ikidəyişənli iki tənlik sisteminin həlli 

nəzərdə tutulur. Belə məsələlərə aid bir nümunəni nəzərdən keçirək. Məsələn: Düzbucaqlı üç-

bucağın katetlərinin cəmi 23sm, hipetonuzu isə 17sm-dir. Bu üçbucağın katetlərini tapın. 
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Həlli: Məsələnin şərtini təhlil edib, katetlərdən birinin uzunluğunu x, ikinci katetin uzun-

luğunu isə y ilə işarə edək.  

Məsələnin həlli    

                                 x+y=23 

                               x2+y2=289 

tənliklər sisteminin həllinə gətirilir. Şagirdlər artıq birdərəcəli ikidəyişənli iki tənlik sistemini 

həll etməyi bacardıqları üçün, alınmış sistemini əvəzetmə üsulu ilə həll etməkdə çətinlik çək-

mirlər. Belə ki, y=23-x əvəzləməsi aparmaqla, ikinci tənlikdə əvəzetməni yerinə yazıb və mə-

lum çevirmələri apararıq.  x2-23x+120=0 tənliyini alarıq.  

Tənliyin kökləri (15;8) tapıldıqdan sonra, müəllim bu tənliklər sisteminin xüsusiyyətinə 

şagirdlərin diqqətini cəlb edir. Yaxşı olar ki, müəllim həlli kvadrat tənliyə gələn həndəsi məz-

munlu məsələlər tərtib etməyi şagirdlərə müstəqil olaraq tapşırsın. Sonra tərtib olunmuş məsə-

lələr sinifdə şagirdlərin birgə rəyi nəticəsində həll etdirilsin. Məzmun etibarilə seçilən məsələ-

ləri tərtib edən şagirdlər müəllim tərəfindən rəğbətləndirilməsi və sinifdə elan edilsin.  

Beləliklə müəllim məsələ həllinin məzmununun mənimsənilməsi, planın yerinə yetirilməsi, 

təhlil və cavabın doğruluğunun yoxlanılmasından ibarət mərhələlərin hər birinə uyğun suallar 

və məsələlər verilməlidir.  

Şagirdlər birdərəcəli tənlik və tənliklər sistemi qurmaqla məsələ həll etmək sahəsində 

müəyyən bacarıq və vərdişlərə nail, bir çətinliyə rast gəlməyəcəklər. Bütün bunlara baxmaya-

raq şagirdlərin, ümumiyyətlə, tənlik qurmaqla məsələ həllində çətinlik çəkdiklərini nəzərə ala-

raq, VIII sinifdə müəllim şagirdlərin bu sahələrini bilir, bacarıq və vərdişlərini hər zaman in-

kişaf etdirməyə çalışmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Hər hansı bir məsələnin həllinə başlayarkən, onu diqqətlə öyrən-

mək, şərtin məsələdə tələb olunanın nədən ibrət olduğunu, müəyyən etmək lazımdır. Bu əslin-

də məsələnin təhlilidir. Deməli, əsas şərtlərdən biri də təhlildən başlamaqdır. Məqalə də məhz 

bu kimi vacib bir məsələyə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kvadrat tənliyə gətiri-

lən məsələlərin həlli metodikasının bəzi ümumi cəhətləri qeyd edilmiş, habelə həndəsi məz-

munlu məsələlərin kvadrat tənliyə gətirilərək həllinə dair maraqlı mülahizələr irəli sürülmüş-

dür. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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İbtidai siniflərdə informatika fənnini tədris edərkən ilk növbədə bu yaşda olan şagirdlərin 

psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Şagird məktəbə qədəm qoyanda ilk günlər-

dən çox sadə düşüncəyə malik olur. Onların ətraf dünya haqqında çox fərqli, bəzən qeyri-adi 

təsəvvürləri vardır. Birinci sinif şagirdi emosiyaları oyada bilən maraqlı materialı tez və yaxşı 

mənimsəyir. Yaxşı diqqət və yaddaşa sahibdirlər. Onların düşüncəsi obrazlı düşüncədir. Onlar 

gördükləri formaları, səsləri hissləri ilə qavrayarlar.  

1-4-cü siniflərdə informatika fənninin tədrisi zamanı bu amil nəzərə alınmalıdır. Bu təfək-

kür formasının mücərrəd-məntiqi təfəkkürə keçid prosesi orta məktəbə qədər davam edir (1, s. 

401-412). İbtidai sinif şagirdləri uzun müddət eyni problemi həll edə bilməyə bilər - buna gö-

rə də onlara kompüterdə müxtəlif tapşırıqlar verilir - məsələn, rəsm, didaktik oyunlar, cədvəl-

lər hazırlamaq və s. təyin edilə bilər.  

İnformatika fənninin çox mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu fənn ibtidai siniflərdə 

tədris olunan bütün fənlərlə birbaşa əlaqəlidir. İnformatika ana dili, riyaziyyat, texnologiya, 

musiqi, təsviri incəsənət, həyat bilgisi və s. fənlərlə sıx əlaqədə tədris olunur. Bəzi mövzular 

təkrar kimi görünsə də, əslində bu mövzuların tədrisinə yanaşma fərqlidir. “Alqoritm” mövzu-

sunu izah edərkən demək olar ki, bütün fənlər üzrə tədris olunan mövzulardan istifadə etmək 

olar. Buna görə də, bu mövzuda iş və tapşırıqlar müxtəlif fənlərlə inteqral şəkildə qurulur. 

Müxtəlif fənlərdən alınan “doğru” mülahizələri “yanlış” mülahizələrə çevirmək və əksinə “in-

kar” anlayışı tətbiq edilmişdir.  

İnformatika fənninin tədrisi prosesində sistemli təfəkkürün inkişafı əsas vəzifədir. Eyni za-

manda, informatika fənninin tədrisi metodikası digər mühüm məqsədin - fənlər üzrə əldə edil-

miş bilik və bacarıqların fərqli kontekstdə, sistemli yanaşma çərçivəsində möhkəmləndirilmə-

sinin tədrisi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnformatika fənni uşaqlara dünyanı sis-

temli qavramaq, müxtəlif hadisələr arasında əlaqəni dərk etmək, alqoritmik təfəkkür və s. for-

maları öyrədir. 

Təlim prosesinin özü informasiyanın alınması və emalı prosesi kimi qəbul edilir. İnfor-

matikanın tədrisi ilə bağlı elektron dərslik ayrı-ayrı fənlərə aid tapşırıqları və tədqiqatları əha-

tə etməklə “İnformatika” fənninin inteqrativ xarakterini bir daha nümayiş etdirir. Sistemli tə-

fəkkürün səviyyəsi əsasən məlumatın operativ emalı və onun əsas qaydalarına riayət edilməsi 

ilə müəyyən edilir. Məqsəd belə bir obrazı məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirməkdir ki, şa-

girdlərdə sistemli şəkildə müzakirə etmək və tədqiqat aparmaq bacarığı tədricən formalaşsın 

(4, s. 76). Şagirdlərin “İnformatika” fənnindən tədris prosesində əldə edə biləcəyi və gündəlik 
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həyatında tətbiq edə biləcəyi bilik, bacarıq və vərdişlər digər fənlərin, eləcə də əlaqəli mövzu-

ların inteqrasiyasını tələb edir.  

Dərsliklər toplusunda təqdim olunan fənlərarası inteqrasiya cədvəlləri məzmun prosesində 

standartların məzmununda əksini tapan digər fənlərin bacarıqları ilə inteqrasiya imkanlarını 

əks etdirir.  

“Prinsip” latın sözündəndir, “əsas fikir”, “əsas tələb” deməkdir. Pedaqoji ədəbiyyatda tə-

lim prinsipləri təlimin səmərəliliyini artıran əsas tələb kimi şərh olunur. İbtidai siniflərdə in-

formatika dərslərində təlim təşkil olunan zaman aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınır: 

1. Elmi prinsip-bu prinsip fənnin məzmununda elmin inkişaf mərhələlərini müəyyən edir 

və şagirdlərin anlayacağı fikirlərin aydınlaşdırılmasını zəruri hesab edir. Bu prinsipə riayət et-

məklə. tələbələrə mənbələri təhlil etmək, nəticə çıxarmaq və öz biliklərinin davamlı təkmilləş-

dirilməsi vasitələrini müəyyən etmək imkanı verir.  

2. Həyati əhəmiyyətlilik- bu, həyati əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir mövzu həyatla əlaqəli ol-

duqda təsirli olur. Müəllim də öz növbəsində mövzunun məzmunundan asılı olaraq dünyada 

və ölkəmizdə baş verən sosial-iqtisadi və mədəni-siyasi hadisə və faktlara istinad etməlidir. 

İbtidai informatika məktəbi üçün mövcud elmin müvafiq yaş versiyası yoxdur. Bu fənn şa-

girdlərdə ətrafımızdakı məlumatlardan istifadə etmək və İKT-dən düzgün istifadə etmək baca-

rığını inkişaf etdirir. Təlimin bu prinsipi aşağıdakılara diqqət yetirməyi vacib hesab edir:  

— tədris materialının öyrənilməsinin həyatla bağlı olduğu istiqamət kəskin olmalıdır;  

— təlim kontekstində tələbələrin maraqları qaçırılmamalıdır. Yəni yuxarı sinif üçün maraq 

doğuran məlumat, birinci sinif şagirdi üçün maraqsız ola bilər;  

— təlimin həyat üçün aktuallığı müasir olmalıdır - yəni informatika sinfində ən son texno-

logiyalardan (məsələn, operativ yaddaşın həcmi, sərt diskin ölçüsü və s.), yeni innovasiyalar-

dan daha çox danışılmalıdır (2, s. 40).  

3) Şəxsiyyətyönlülük. Bu prinsipə uyğun olaraq kurikulumda yer alan təlim standartları, 

strategiyaları və qiymətləndirmə mexanizmləri şagird bacarıqlarının, dəyərlərinin şəxsiyyəti-

nin koqnitiv, emosional və psixomotor bacarıqlarına əsaslanan keyfiyyətin formalaşmasına 

yönəldilmişdir.  

Şəxsiyyətyönlü təhsilin keyfiyyət göstəriciləri təkcə bilik və ya bacarıqlar deyil, həm də 

qaydalarla müəyyən edilmiş ümumi nəticələrə uyğun olaraq müəyyən səviyyəyə (səriştə, key-

fiyyət və ya mədəniyyət səviyyəsinə) nail olmaqdır. Kompüter elmləri tapşırıqları şagirdlərin 

real həyatda qarşılaşdıqları vəziyyətlərlə birbaşa bağlıdır. Beləliklə, bütün tədris materialları 

şagird tərəfindən verilir. Nəticədə şagird tədris materiallarına “sahiblik edir”.  

Nəticəyönlülük - yeni kurikulumların hazırlanması zamanı nəzərə alınan əsas prinsiplər-

dən biridir. Bu prinsipin tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş bacarıqların zəruri məz-

munu nəticələr şəklində təqdim olunur.  

İnformatika elminin əsas anlayışlarının inkişafı və informasiya texnologiyalarından istifa-

də vərdişlərinin formalaşması şagird tərəfindən müəyyən bacarıqların həyata keçirilməsi yolu 

ilə həyata keçirilir. Başqa sözlə desək, şagird praktiki fəaliyyətin nəticələrində yeni bilik, ba-

carıq və vərdişlərə yiyələnir. Dərsliklərdə bütün mövzular üzrə müzakirə üçün tədqiqat sual-

ları, tədqiqat materialları, yaradıcı tətbiq üçün suallar və tapşırıqlar var. Bu prinsip şagirdlərin 

şüurluluğu və fəallığı prinsipi ilə sıx bağlıdır. Müasir təlim sistemi müəllimin rəhbərliyi altın-

da tələbələrin fəaliyyətinə əsaslanır. Şüur müxtəlif yollarla ifadə oluna bilər - şagird öz biliyi-

ni sübutlarla izah edə, biliyini, öyrəndiyini tətbiq edə, nəticə çıxara, təhlil edə və s. bilər.  

Bu gün məktəb informatika kurslarının inkişafının ən mühüm məqamlarından biri onların 

məzmununda informasiya texnologiyalarının (İT) həcminin artmasıdır. Texnologiya yunan 
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dilində “techne”-bacarıqlar, loqoların yaradılması, istehsal isə bir şeyin hazırlanması, istehsalı 

deməkdir (5, s. 36).  

Məktəb informatikasında İKT-nin tətbiqi mühiti mətn və qrafik redaktorlar, verilənlər ba-

zası, multimedia proqramlarından ibarətdir. Bu proqramlar ümumi təyinatlı proqramlardır və 

praktikada geniş istifadə olunur. Məktəbdə İT təliminə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Kuri-

kulum üçün hazırlanan dərsliklərdə İT istiqaməti şagirdlərin tətbiqi proqram və bu proqramlar 

üzrə praktiki işlərlə tanış olması yolu ilə tədris olunur. Belə proqramlara Word Pad mətn 

redaktoru, PaintBrush qrafik redaktoru, Excel elektron cədvəl redaktoru və s. məxsusdur. 

Şagirdlərə belə sualların izah olunmalıdır. İkinci sinifdə İT məzmununun tədrisi kompüter 

və onunla tanışlıqdan başlayır. Belə çıxır ki, kompüter insan əməyini asanlaşdıran maşındır. 

Kompüterlərlə məktəblərdə, xəstəxanalarda, banklarda, hava limanlarında, mağazalarda və s. 

yerlərdə istifadə olunur. Bu izahatdan sonra tələbələr müvafiq suallar verməli, xüsusən də 

kompüterdən necə istifadə etmələri barədə onların fikirlərini dinləməli və yalnız bundan sonra 

kompüterin texniki vasitələri ilə tanış olmalıdırlar. Bu cihazların hazırlanması bu sxemə uy-

ğun aparılmalıdır. Əvvəlcə bu cihazların işi təqdim edilməli, sonra texniki xüsusiyyətləri sa-

dalanmalıdır. Məsələn, tələbələr əvvəlcə əsas avadanlıqlarla tanış olurlar (6, s. 89). 

• Kompüterdə görülən işlərin nəticələri monitorda göstərilir.  

• Məlumat sistem blokunda işlənir və saxlanılır.  

• Mətn məlumatı və əmrlər klaviaturanın köməyi ilə kompüterə daxil edilir. 

Sonrakı dərslərdə texniki xarakteristikalar, məsələn, klaviaturada basmaq, başlıq və onla-

rın hər birinin istifadəsi, sağ və sol siçan düymələrinin funksiyaları, cihaz parametrləri, printer 

və s. haqqında məlumat. Sonra mətn redaktoru mətn toplusunu, formatlaşdırma və redaktə 

əməliyyatlarını, qrafik redaktor vasitələrini və bu vasitələrin köməyi ilə rəsm çəkməyi, kalkul-

yator proqramında hesablamaları öyrədir.  

Bu gün məktəb informatika kurslarının inkişafının ən mühüm məqamlarından biri onların 

məzmununda İT-nin həcminin artmasıdır. İnformatika üzrə ilk dərsliklərdə informasiya texno-

logiyalarına xüsusi diqqət yetirilmirdi. Buna səbəb həmin vaxt məktəbin kompüter mühafizə-

sinin çox zəif olması idi. Bununla belə, yeni nəslin kompüter texnologiyalarının tətbiqi mək-

təbdə informatika kurslarında informasiya texnologiyalarına daha çox diqqət yetirilməsinə sə-

bəb olmuşdur. 

Məktəb informatikasında İKT-nin tətbiqi mühiti mətn və qrafik redaktorlar, verilənlər ba-

zası, multimedia proqramlarından ibarətdir. Bu proqramlar ümumi təyinatlı proqramlardır və 

praktikada geniş istifadə olunur.  

İnformasiya texnologiyalarının məzmununa aid mövzuların tədrisi zamanı nəzəri və məz-

munla bağlı kompüter yaddaşında müxtəlif növ məlumatların təsvirini, məlumatların struktur-

laşdırılması və ya cədvəlini, texnoloji vasitələrlə problemlərin həlli üsullarını və s. görmək 

mümkündür. 

Texnoloji məzmuna aşağıdakılar daxildir:  

— kompüterin, ayrı-ayrı qurğuların arxitekturası və onların iş prinsipləri ilə tanışlıq;  

— tətbiqi proqram təminatı - mətn və qrafik redaktorlarla işləmək üçün təlimlər və s.  

İT məzmun xəttində hər bir mövzunun tədrisi informasiya texnologiyalarının tətbiqinə gi-

rişlə başlamalıdır. Məsələn, hansı vəzifələrin həlli üçün qrafik redaktorlardan istifadə olunur, 

gələcəkdə kimlər istifadə edə bilər və s. şagirdlərə izah edilməlidir (3, s. 90). 

İnformasiya texnologiyalarının tədrisi zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, informasiya tex-

nologiyalarının hər bir komponenti ibtidai siniflərin ayrı-ayrı siniflərində deyil, kompleks, bir-

biri ilə əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 386 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərdə “İnformatika” fənninin tədrisi zamanı biliklərin 

düzgün çatdırılması və mənimsənilməsi tələbələrə informasiya texnologiyalarının, kompüter 

bacarıqlarının və kompüter proqramlarının effektivliyini və faydalarını planlaşdırmağa kömək 

edir. Bu, tələbələrin - yeni informasiya cəmiyyətinin üzvlərinin hərtərəfli inkişafı üçün çox 

vacib şərtdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə informatikanın tədrisinin təşkili 

prinsiplərindən geniş şəkildə bəhs olunur. Göstərilir ki, bu, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin 

və informatika ilə tanışlığının ilkin mərhələdə olması ilə əlaqədardır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.Г. Гумматова 

 

Организация обучения на уроке «Информатика»  

в начальной школе 

 

Резюме 

 
В статье подробно рассматриваются принципы организации обучения информатике 

в начальной школе. Отмечается, что это связано с тем, что возрастные особенности 

учащихся и их знакомство с информатикой находятся на ранней стадии. Однако над-

лежащая передача и овладение знаниями в этой области помогает студентам плани-

ровать эффективность и преимущества информационных технологий, компьютерных 

навыков и компьютерных программ. Это очень важное условие для всестороннего 

развития студентов – членов нового информационного общества. 
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Z.G. Hummatova 

 

Organization of training in “Informatics” lesson in primary school 

 

Summary 

 
The article discusses in detail the principles of organizing the teaching of computer 

science in primary school. It is noted that this is due to the fact that students' age 

characteristics and familiarity with computer science are at an early stage. However, the 

proper delivery and mastery of knowledge in this area helps students plan the effectiveness 

and benefits of information technology, computer skills, and computer programs. This is a 

very important condition for the comprehensive development of students - members of the 

new information society. 

Redaksiyaya daxil olub: 11.12.2021  
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Bu iş neyron şəbəkələrdən istifadə edərək qeyri-səlis məntiqi nəticə həyata keçirən 

NNDFR və NNFLC  hibrid sistemlərinə həsr olunmuşdur. Bu sistemdə bir çox digər hibrid 

sistemlərdən fərqli olaraq, mənsubiyyətin funksiyasının subyektiv seçiminə ehtiyac yoxdur. 

NNDFR-də neyron şəbəkə vasitəsilə çoxölçülü mənsubiyyət funksiyasının qurulması sistemin 

asılı giriş dəyişənlərinə malik olan tapşırıqlarda daha yüksək effektiv işləməsini təmin edir.  

Bu işin digər məqsədi bu kombinasiyalardan biri-qeyri-səlis neyron şəbəkələri araşdırmaq-

dır. Hal-hazırda bu texnologiyaları müxtəlif yollarla birləşdirən bu tip sistemlərin müxtəlif 

modelləri nəzərdən keçirilir. Onların ən məşhurları işdə nəzərdən keçirilir. Lakin praktiki ola-

raq həyata keçirilmiş qeyri-səlis neyron şəbəkələri çox azdır. Neyron şəbəkəsinə əsaslanan 

qeyri-səlis nəzarətçi - NNFLC və onun proqram təminatının öyrənilməsi ayrıca məsələdir. 

Onun strukturu və təlim yolu bu tipli digər şəbəkələrdən sistemi fərqləndirən özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malikdir.  
 

NNDFR (Neural-Network-Driven Fuzzy Reasoning) sistemi 

NNDFR modeli (sinir şəbəkəsi) qeyri-səlis nəticə emal edir, onun ayrı-ayrı mərhələləri 

neyron şəbəkələri vasitəsilə yerinə yetirilir. Sistemin alqoritmi üç əsas mərhələdən ibarətdir: 

1. Müxtəlif qaydalara uyğun olan qruplar üçün giriş vektorlarının klasterlərə bölünməsi; 

2. Hər bir qayda üçün giriş vektorlarının mənsubiyyət funksiyasının müəyyən edilməsi; 

3. Hər bir qayda üçün idarəetmənin dəyərlərinin müəyyən edilməsi (5, s. 12). 

Model neyron şəbəkələri sistemidir: NNmem şəbəkəsi giriş vektorlarının mənsubiyyət 

funksiyasını müəyyənləşdirir, NNI şəbəkələri hər bir qayda üçün idarəetmə dəyərini hesab-

ayır. 

 
Şəkil 1. NNDFR şəbəkə strukturu 
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Bu sistemdə səhvin əks yayılması üsulu ilə təhsil alan çoxlaylı perseptronlardan neyron 

şəbəkəsi kimi istifadə etmək təklif olunur. Neyron çıxışı, girişin ağırlıqlı məbləğindən aktiva-

siya funksiyasının dəyəri ilə müəyyən edilir: 

, 

 

 
 

NNFLC (Neural-network-based fuzzy logic controller) sistemi 

 

NNFLC (sinir şəbəkəsi əsasında qeyri-səlis məntiq nəzarət sistemi)-ənənəvi qeyri-səlis nə-

zarətçiyə neyron şəbəkəsinin strukturunu və öyrənmə qabiliyyətini gətirən modeldir və eyni 

zamanda qeyri-səlis məntiq sistemlərinin insan düşüncələrini və çıxışlarını özündə saxlayır. 

Bir çox idarəetmə strukturlarında ehtimal olunur ki, obyekti idarə etmə üsulu məlumdur. 

Bu məlumatlar əsasında qeyri-səlis mənsubiyyət qaydaları və funksiyaları formalaşır. Təlim 

mənsubiyyət funksiyalarını düzəltməyə imkan verir, lakin qaydaların dəyişdirilməsi mümkün 

deyil, nəticədə çıxış verilənləri düzgün olmayan qaydalara görə səhv ola bilər. Beləliklə, layi-

hələndirmə mərhələsində əsas problem mənsubiyyət funksiyalarının düzgün qurulması və on-

ların əsasında düzgün qeyri-səlis qaydaların müəyyənləşdirilməsidir. Bu sistem kəmiyyət gös-

təricilərinə görə qaydalar bazasının qurulmasını və onun düzəldilməsini təmin edir. Bu, siqna-

lın birbaşa yayılmasının çoxlaylı şəbəkəsi ilə təmsil olunur. 

Strukturu təlim məlumatlar əsasında avtomatik olaraq yaradılan. Gizli qat mənsubiyyət 

funksiyaları və qeyri-səlis qaydaları təmsil edir. Sistemin daha bir xüsusiyyəti müəllim olma-

dan öyrənmə alqoritmini və müəllimin səhvini yayma alqoritmini özündə birləşdirən təlim al-

qoritmidir. Belə birləşmə yeni üstünlüklər verir (1). 

Bütün bunlara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, təqdim etdiyimiz məqalə: 

1. Qeyri-səlis məntiq və neyron şəbəkələri əsasında Hibrid sistemlər müxtəlif məsələlərin 

həlli üçün effektiv alətidir; 

2. Hibrid sistemlər arasında ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) tipli sis-

temlər daha çox yayılmışdır; 

3. Qeyri-səlis məntiqlə işləmək imkanı verən proqram paketlərində quraşdırılmış hibrid 

model kimi yalnız MATLAB mühitində ANFIS şəbəkəsi tətbiq edilmişdir; 

4. NNDFR sistemi vəzifələri asılı giriş dəyişənləri ilə modelləşdirməyə və çoxölçülü mən-

subiyyət funksiyalarını qurmağa imkan verir; 

5. MATLAB mühitində NNDFR sisteminin işlənib hazırlanması və konkret tapşırıq nü-

munəsi əsasında işlənib hazırlanmış sistemin və ANFIS sisteminin effektivliyinin müqayisəsi 

qarşıya qoyulub; 

6. Şəbəkənin quruluşu, səviyyə və neyronların sayı, səviyyə funksiyaları öyrənilmişdir; 

7. Hibrid şəbəkənin öyrənilməsinin xüsusiyyətləri və bu prosesin neyron şəbəkələrdən 

fərqli olduğu, həmçinin prosesin tam təsviri verilmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. NNDFR sistemi qeyri-səlis modelləşdirmənin ümumi proqram pa-

ketlərində tətbiq edilmir. Bu sistemin üstünlükləri onun müxtəlif tətbiqi tapşırıqlarda geniş 

tətbiqini şərtləndirir və onun işlənməsinin aktuallığını müəyyən edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə qeyri-səlis məntiq və 
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neyron şəbəkələri birləşdirən hibrid sistemlər öyrənilir. NNDFR sistemi təhlil edilir, K-orta 

sərt klasterləşmə sisteminin klaster nömrəsinin düzəldilməsi və sistem üçün qeyri-səlis C-orta 

klasterləşmə ilə istifadəsinə baxılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar faydalana 

bilərlər. 
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К.А. Хакимова 

 

Анализ гибридных систем типа NNDFR и NNFLC 

 

Резюме 

 
В данной работе изучаются гибридные системы, объединяющие нечеткую логику и 

нейронные сети. Основная цель работы-разработка системных программ NNDFR, 

NNFLC для MATLAB. Проанализирована система NNDFR, рассмотрено использование 

системы кластеризации K-средней жесткости с коррекцией номера кластера и нечеткой 

K-средней кластеризации для системы. Функции NNDFR были реализованы на основе 

жесткой и нечеткой кластеризации. Нечеткая кластеризация показала более высокую 

эффективность для решения проблем прогнозирования через систему NNDFR. NNDFR 

создает меньше баз данных правил, чем система ANFIS, хотя ошибка NNDFR соответ-

ствует ошибке ANFIS. Прогнозирование результатов работы и контроль могут быть 

применены к различным задачам. Существует также особенность системы NNFLC в 

том, что она использует возможности обучения нейронных сетей для поиска оптималь-

ных параметров функций принадлежности ввода/вывода. Он также объединяет два ме-

ханизма обучения: неконтролируемый (самоорганизующийся) и контролируемый, что 

позволяет увеличить скорость обучения. Программная реализация этой сети позволяет 

решать различные задачи, например, кластеризацию, регрессионный анализ. 
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K.A. Hakimova 

 

Analysis of NNDFR and NNFLC type hybrid systems 

 

Summary 

 
In this work, hybrid systems that combine fuzzy logic and neural networks are studied. 

The main purpose of the work is to develop system programs NNDFR, nnflc for MATLAB. 

The NNDFR system is analyzed, the use of the K-medium-hard clustering system with the 

correction of the cluster number and the fuzzy C-medium clustering for the system is 

considered. The functions of NNDFR based on rigid and fuzzy clustering have been 

implemented. Fuzzy clustering showed higher efficiency for solving forecasting issues 

through the NNDFR system. NNDFR produces a base of rules less than the ANFIS system, 

although the NNDFR error corresponds to the ANFIS error. Job results can be applied for 

various tasks of forecasting and controlling. There is also a feature of the nnflc system that 

uses the learning ability of neural networks to find the optimal parameters of input/output 

affiliation functions. It also combines two learning mechanisms: uncontrolled (self-

organizing) and controlled, which allows you to increase the speed of learning. Software 

implementation of this network allows you to solve various tasks, for example, clustering, 

regression analysis. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.02.2022 
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Tərbiyə şəxsiyyətin formalaşmasına yönəldilmiş xüsusi fəaliyyət sahəsi olmaqla yanaşı, 

bu prosesdə daha yaşlı nəslin özünün təcrübəsini, ehtiraslarını, inamını kiçik nəslə verməsidir. 

Tərbiyə dedikdə gənclərin bir şəxsiyyət kimi formalaşması, biliklərə yiyələnməsi, onlarda el-

mi dünyagörüşünün formalaşması bir vəzifə kimi qarşıda duran, vacib məsələlərdən biridir.  

XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda dünyaşöhrətli mütəfəkkirlər yazıb-yaratmışlar. Onların 

yaradıcılığındakı psixoloji fikirlər, psixoloqlarımız tərəfindən öyrənilib araşdırılmışdır. Bu 

tədqiqatlar elmi psixologiyanın nəzəri-tarixi problemlərinin araşdırılmasına yardım edərək, bu 

sahədə metodoloji meyar kimi çıxış etmiş, digər tərəfdən təlim-tərbiyənin psixoloji məsələlə-

rinin öyrənilməsinə xidmət etmişdir. 

Maarifpərvər şair, müdrik müəllim olan S.Ə. Şirvaninin (1835-1888) fikirləri müəyyən qə-

dər olsa da tədqiq edilmişdir. “S.Ə. Şirvaninin satiralarında təlim və tərbiyə məsələləri” (Ə.S. 

Bayramov) adlı məqalə və “S.Ə. Şirvaninin ədəbi irsində etnik psixoloji xüsusiyyətlərin əks 

etdirilməsi problemləri”  

S.Ə. Şirvani əsərlərində elmə, təhsilə yüksək qiymət verdiyini və Qafqaz müsəlmanlarının 

elmsizliyindən şikayətləndiyini xüsusi olaraq qeyd edir. O, “Qafqaz müsəlmanlarına xitab” 

şerində dərin bir qibtə hissi ilə başqa xalqların tərəqqi etmələrini, yelkən gəmisinin buxar gə-

misinə çevrildiyini, göyə uçmağa təyyarə icad etməyə tədbir edildiyini, müsəlmanların isə 

köhnə ata-baba yolunu getməkdə davam etdiklərini təsvir edərək şikayətlənirdi. Elmi olmaya-

na tərbiyə vermək səmərəsiz bir işdir. Elm tərəqqi və inkişafın şərtidir. Elmli adam alimdir, 

onun qabiliyyəti, ağlı inkişaf edir. Buna görə də şair nəsihət və öyüdlərində oğluna elm öyrən-

məyi tövsiyə edirdi. Şair yazırdı: 

 

Elmdir əhli-sənətin hünəri, 

Elmsiz sənətin nədir səməri? 
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Eyni zamanda S.Ə. Şirvani tərəfindən insanın ağıllı olması yüksək qiymətləndirilir (14). 

“Əkinçi” qəzetində çap etdirdiyi şerlərində şair xalq maarifi, məktəb, tərbiyə məsələlərini qo-

yur, köhnə məktəbin həm quruluşunu, həm də orada tədris olunan kitabları tənqid edir, ümi-

dini ali təhsil alan Əsgər Gorani, Nəcəf bəy Vəzirov kimi gənclərə bağlayırdı.  

Araşdırmalardan məlum olur ki, S.Ə. Şirvani tərbiyə haqqında köhnə nəzəriyyələrin əley-

hinə çıxaraq, insandakı qabiliyyətlərin inkişafında tərbiyənin mühüm rol oynadığını təsdiq 

edirdi. Şairin fikrincə, hər şey mühitin və iqlimin təsiri ilə dəyişir və inkişaf edir. “Nakamil” 

bir ağacı suyun və iqlimin təsiri ilə yetişdirmək mümkün olduğu kimi insanı da tərbiyə ilə ye-

tişdirmək və kamilləşdirmək mümkündür. 

Həmçinin, S.Ə. Şirvani başqa dilləri öyrənməyin əhəmiyyətini xüsusi qeyd edir və deyirdi 

ki, bizə üç dilin təlimi zəruridir. Bunlardan birincisi ərəb dilidir. Bunun vasitəsilə “Quran”ı 

öyrənirik. İkincisi ana dilidir, vətəndə söylənən dildir. Bu dil vasitəsilə bir-birimizlə ünsiyyət    

yarada bilirik. Üçüncüsü rus dilidir. Bu dillə həm ticarət etməyi, həm də qanunu öyrənirik.  

Başqa dillərdə danışmaq, başqa dilləri bilmək şəriətdə bizə haram bilinməmişdir. Kim bir 

dil bilirsə, o, nemətə nail olur. Hər bir kəs cəhd qılıb müəyyən məqama yetişmək üçün elm 

öyrənməlidir. 

Ə.S. Bayramov qeyd edir ki, S.Ə. Şirvani ilk yaşlardan verilən tərbiyəni ailə tərbiyəsini 

zəruri sayır, valideynlərə övladlarına düzgün tərbiyə verməyi məsləhət bilirdi. O, “Qoca ana 

və oğul” (4) adlı şerində ibtidai tərbiyənin nəyə qadir olduğunu çox ibrətamiz bir misalla qeyd 

edirdi. Uşaq qonşunun toyuq hinindən bir yumurta oğurlayır. Ana onu danlamaq, pis əməldən 

çəkindirmək əvəzinə onun hərəkətini rəğbətlə qarşılayır. Uşaq böyüyüb oğrulara qoşulur və 

bir dəfə də cinayət üstündə həbs edilir. Şah onu dara çəkməyi əmr edir. Bu vaxt oğlan anası-

nın gəlməsini arzulayır. Anası gələn kimi, oğul onu qucaqlayıb deyir ki, ölürəm, qoy axırıncı 

dəfə dilindən öpüm. Anası dilini çıxaran kimi oğlu onu dişi ilə kəsib atır. Ana nalə çəkib fər-

yad edir. Şah bunun səbəbini soruşanda oğlan: 

 

Dedi: ey şah ibtidadə əgər, 

Mənə olsaydı bu nəshətkar, 

Oğru olmazdım ey şəhi-vala 

Mənə etməzdi heç böylə bəla. 

Bəs anamdır bu möhnətə bais, 

Bu qəmü dərdü zillətə bais 

 

K. Kazımova tərəfindən də S.Ə. Şirvaninin irsində etnik xüsusiyyətlər araşdırılmışdır. 

“S.Ə. Şirvaninin zəngin ədəbi-bədii irsi maarifçilik ideyaları bu gün də öz əhəmiyyətini itir-

mədiyi üçün, onlar indi də Azərbaycan xalqının etnik-psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 

üçün əvəzsiz mənbədir. Onun əsərlərində Azərbaycan xalqının müxtəlif təbəqələrinin psixolo-

ji xarakteristikası verilmişdir. Belə ki, Şirvani öz yaradıcılığında millətin ruhunu, onun dərin 

qatlarında gizlənən sirlərini açmışdır” (3). 

S.Ə. Şirvani mütəxəssis psixoloq olmasa da, zəngin həyati müşahidələri, nüfuzedici zəkası 

sayəsində Azərbaycan xalqının psixologiyasına dərindən yiyələnmiş və xalqımızın etnik-psi-

xoloji xüsusiyyətlərini öz əsərlərində əks etdirmişdir. 

S.Ə. Şirvaninin əsərləri ədəbiyyatşünaslıq, maarifçilik, etik baxımdan tədqiq olunsa da, 

psixoloji, xüsusən də etnik-psixoloji cəhətdən araşdırılmamışdır. Halbuki onun ədəbi-bədii ir-

sinin etnik-psixoloji aspektdə öyrənilməsi xalqımızın etnopsixoloji xüsusiyyətləri haqqında 

biliklərimizi zənginləşdirər, onların müsbət və mənfi, güclü və zəif cəhətlərini üzrə çıxarmaq-
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da yardımçı olardı” (3). Onun əsərlərində əxlaq tərbiyəsinə dair fikirlər mühüm yer tutur.    

S.Ə. Şirvaninin bütün əsərlərində doğruçuluq və düzlük, dostluq və yoldaşlıq, xeyirxahlıq, 

rəhmdillik, torpağa bağlılıq vəsf edilirsə, paxıllıq, hiyləgərlik, yalançılıq, oğurluq, mərhəmət-

sizlik, kobudluq kəskin şəkildə tənqid olunur. O, oğluna “Öyüd”lərində bütün Azərbaycan öv-

ladlarına müraciət edərək onları elm öyrənməyə, vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmət etməyə, hiy-

lədən, məkrdən uzaq olmağa, torpağın qədrini bilməyə çağırırdı. S.Ə. Şirvani əməyi, peşəni 

yüksək qiymətləndirir və deyirdi ki, işsiz adam oduna bənzəyir ki, yandırılmağa layiqdir. Sə-

nəti, peşəsi olmayan adam adam deyil. Bunu neçə min illərdir ki, deyirlər. Dövlət əldən getsə, 

yenə sənət əldə sərmayədir. Əmək hər bir şəxsin labüd borcudur. 

S.Ə. Şirvani oğluna öyüdlərində elm adamlarına hörmət etməyi məsləhət görür və deyirdi 

ki, elm əhlinə həmişə hörmət etmək gərəkdir. Bu kafirdir o, müsəlmandır demək olmaz. Ki-

min elmi varsa o, insandır. Sənə kim elm təlim edirsə, ona hörmət et, harada görsən salam 

ver, ehtiram göstər. S.Ə. Şirvaninin müəllimdən əxlaqi saflıq, dəyanət, doğruçuluq, təvazö-

karlıq tələb edirdi. Onun fikrincə, müəllimin şəxsiyyəti bütün şagirdlər üçün nümunə olmalı-

dır, müəllimin sözü ilə işi arasında vəhdət hökm sürməlidir. S.Ə. Şirvani H. Zərdabini ləya-

qətli, ideal müəllim nümunəsi hesab edir, onu alim, müəllim, “müəllimi-hüşyar”, millət xeyir-

xahı, elm hikmətdə loğman adlandırırdı. 

S.Ə. Şirvani “Ruhanilik təhsili”, “Elmsiz alim” kimi əsərlərində İraqa, İsfahana, Kərbəla-

ya və digər ölkə və şəhərlərə təhsil almağa gedən bir para fərasətsiz gəncləri kəskin tənqid 

edir və deyir ki, saqqala deyil, ağıla rövnəq vermək lazımdır. Belə gənclər məktublarında elm-

ləri tamam etdiklərindən söz açırdılar. Əslində onlar elm öyrənməyiblər, günlərini kefdə keçi-

riblər. Müəllif göstərir ki, əxlaqın yaxşılaşdırılması, doğruluq, düzlük, mərdlik, dostluq və 

yoldaşlıqda sədaqət, əzilənlərə kömək və s. nəcib mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi S.Ə. 

Şirvani öyüdlərinin əsas məğzini təşkil edir.  

S.Ə. Şirvani deyirdi ki, hər bir valideyn ictimai mənsubiyyət və cəmiyyətdə tutduğu möv-

qe və rütbəsindən asılı olmayaraq uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmalı, cəmiyyət qarşısında 

məsuliyyət daşımalıdır. Hər bir valideyn övladını cəmiyyətin faydalı bir üzvü kimi tərbiyə et-

məlidir. Çünki bütün xarici hadisələrə, mühitə, adamlara münasibətin əsası ailədə qoyulur. 

S.Ə. Şirvaninin övladı valideyn üçün ən qiymətli bir nemət hesab edir. O, valideynlərdən uşa-

ğa müstəqil düşünmək, təbiət və cəmiyyət hadisələrinə tənqidi yanaşmaq bacarığı, düzlük, 

doğruçuluq, əməksevərlik, dostluq və yoldaşlıq kimi nəcib keyfiyyətləri tərbiyə etməyi tələb 

edirdi. S.Ə. Şirvaninin təlim-tərbiyəyə dair söylədiyi fikirlər bu gün də qiymətlidir və onlar-

dan hər bir müəllim uşaq və yeniyetmələrin inkişafında istifadə edə bilər. 

M.Ə. Sabir (1862-1911) dünya ədəbiyyatında nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Buna görə də 

hər bir mütəfəkkir M.Ə. Sabir yaradıcılığına yüksək qiymət vermiş, onu ülvi bəşəri, çamırlıq 

içinə düşmüş zər, ustad şair, gözəl müəllim, tərbiyəçi adlandırmışlar.  

M.Ə. Sabir özünün böyüklüyünü hamıdan yaxşı dərk etmişdir. O, haqlı olaraq deyirdi ki, 

bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada durar. M.Ə. Sabir elmə, elm adamlarına yüksək qiy-

mət verirdi. Onun fikrincə, XX əsrdə elmsiz keçinmək mümkün deyildir, elmi isə insanlar 

məktəbdə öyrənməlidirlər.  

 

Dindirir əsr bizi, dinməyriz, 

Atılan toplara diksinməyiriz. 

Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, 

Biz hələ avtomobil minməyiriz. 
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M.Ə. Sabir tərbiyənin gücünə inanır və deyirdi ki, bütün doğulmuşların tərbiyəyə ehtiyacı 

vardır. Tərbiyə elmsiz məqbul deyil, çünki onun zəruri şərti tərbiyədir. İnsanın fiziki və mənə-

vi qüvvələrinin inkişafında tərbiyə böyük rol oynayır. İnsan tərbiyə nəticəsində ətraf mühiti 

daha yaxşı anlamaqla insanlar arasındakı münasibətə şüurlu yanaşmağa başlayır. Tərbiyə in-

sandan geniş bilik, əsrin qabaqcıl elmləri ilə silahlanmaq, insanpərvərlik, vətənpərvərlik, 

əməksevərlik, mübarizlik və s. tələb edir. 

M.Ə. Sabir məktəbə dair fikirlərini “Məktəb şərqisi”, “Məktəbə tərğib”, “Məktəb şagirdlə-

rinə töhfə” və digər şerlərində əks etdirmişdir. M.Ə. Sabir ailə tərbiyəsinə, uşaqların tərbiyə-

sində ananın roluna yüksək qiymət verir. M.Ə. Sabir qadının ailədəki, cəmiyyətdəki rolunu və 

mövqeyini, gənc nəslin tərbiyəsi üçün görəcəyi işləri dəqiq qeyd etmiş, qadının elm və bilik 

sahibi olmasını, uşaqların tərbiyəsi üçün səy və cəhd göstərməsini zəruri saymışdır. M.Ə. Sa-

bir əsərlərində əxlaq tərbiyəsinə, vətənpərvərliyə, düzlük və doğruçuluğa, dostluq və yoldaş-

lığa, böyüyə hörmət və sair keyfiyyətlərə yüksək qiymət verilir. M.Ə. Sabir əxlaq tərbiyəsi 

haqqında fikirləri sırasında mühüm yer tutan məsələlərdən biri əməkdir. O, istər zehni, istərsə 

də fiziki əməyə yüksək qiymət vermiş, əməyi dərin ehtiram və məhəbbətlə tərənnüm etmişdir.  

M.Ə. Sabir “Tərbiyə”, “Analar bəzəyi” (13) və başqa şerlərində uşaqların ədəb və davra-

nış qaydalarına geniş yer verir və onların ailədə, məktəbdə, ictimai yerlərdə özlərini ləyaqətli 

aparmalarını tövsiyə edirdi. Beləliklə, M.Ə. Sabir bütün şerlərində xalqın avamlığına, cahilli-

yinə acı-acı gülmüş, xalqı bu günə qoyan hiyləgər, rüşvətxor məmurları, mollaları satira atəşi-

nə tutmuş, özünəməxsus bir dillə elmin, təhsilin, tərbiyənin böyük rolundan bəhs edərək, xal-

qın balalarını elm öyrənməyə, “vətən bağçasını gülüstana döndərməyə” çağırmışdır. M.Ə. Sa-

bir yaşadığı ictimai-sosial, iqtisadi-siyasi dövrün güzgüsüdür. Bu nəhəng simanın irsində xal-

qımızın arzu istəkləri, ürək çırpıntıları, ağrısı-acısı, həm də kövrək incə duyğuları, xasiyyəti, 

xarakteri, düşüncəsi əks olunur. Bu tükənməz irsi öyrənməklə biz həmin dövrün ictimai-siya-

si, sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənirik. İnsanlığa hörmət və məhəbbət öyrənirik. Bu irs-

də irəli sürülən fikirlər gəncləri tərəqqiyə, elmə, biliyə, özünüdərkə, qarşılıqlı hörmətə çağırır.  

“M.Ə. Sabirin irsində etnik psixoloji xüsusiyyətlərin inikası” (Ə. Bayramov, Etnik psixo-

logiya məsələləri, Bakı, 1996, səhifə 181-202) (13) adlı məqalədə bunu bir daha aydın görü-

rük. M.Ə. Sabir bəsarətli zəkaya malik bir mütəfəkkir sənətkar kimi dərin həyati müşahidə-

ləri, zəngin empirik, faktları ümumiləşdirərək xalqın inkişaf və tərəqqisinə mane olan başlıca 

neqativ etnik-psixoloji xüsusiyyətləri tipik obrazların, mükalimə və təhkiyyələrin vasitəsilə 

geniş kütlənin şüur səviyyəsinə müvafiq formada ifadə etmişdir. Satiranın  köməyi  ilə  mənfi 

etnik xüsusiyyətlərin tənqid və ifşası yeganə vasitə sayıla bilməz. O, mənfilikləri yüksək “ide-

ala çatmaq” naminə tənqid edirdi. Sənətkar, mənfi etnik psixoloji xüsusiyyətləri müəyyənləş-

dirmək, əks etdirməklə kifayətlənməmiş, onları törədən səbəbləri aşkar etməyə, aradan qal-

dırılması yollarını müəyyənləşdirməyə cəhd etmişdir.  

“Təsadüfi deyildir ki, M.Ə. Sabirin fikrincə, sənətkar “əsrin aynası” olmalıdır. Ona görə 

də onun əsas qayəsi başqa cəhətlərlə yanaşı etnik xüsusiyyətlərimizdə də “pisi pis, əyrini əyri, 

düzü həmvar yazmaq” olmuşdur.  

M.Ə. Sabirdə etnik xüsusiyyətlərin, xüsusən də oradakı naqisliklərin açılması etnik özünü-

dərketmə, etnik milli şüurun oyadılması, inkişaf etdirilməsi vasitəsidir. Yəni nəsihətçilikdən 

qaçaraq qüsurların satira yolu ilə ifşa edilməsi və bu yolla yalnız idraka və zehnə deyil, xüsu-

sən də emosiya və iradəyə təsir etməklə onların aradan qaldırılmasını həmin dövr üçün daha 

vacib olduğunu aydın dərk etmişdir. M.Ə. Sabir satiraya və “Molla Nəsrəddin”də (9) öz əksi-

ni tapan sarkastik gülüşə sosial qruplara mühüm psixoloji təsir vasitəsi kimi, yəni kütləvi şüu-

run oyadılmasına yönələn sosial psixoloji təsir vasitəsi kimi baxırdı. M.Ə. Sabir satirası “Mol-
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la Nəsrəddin”in məzəli sarkrastik gülüşü ilə üzvi surətdə çulğalaşaraq öldürücü deyil, oyadıcı 

təsiri ilə fərqlənirdi. 

M.Ə. Sabir mütəfəkkir sənətkar olmaqla yanaşı maarifçi, müəllim, tərbiyəçi olduğu üçün 

onun təlim-tərbiyə ideyaları yalnız sosial-psixoloji baxımdan deyil, həm də təlim və tərbiyə 

psixologiyası, başqa sözlə, pedaqoji psixologiya nöqteyi-nəzərdən maraqlı ideyalarla zəngin-

dir. Çünki əxlaqi fikir və ideyalar, təlim-tərbiyə üsulları mütləq psixoloji təmələ istinad edir. 

M.Ə. Sabir irsi də belə bir mötəbər təmələ malikdir. Həmin cəhətlərin açılması M.Ə. Sabir ir-

sinin geniş psixoloji aspektdə təhlilinə imkan verər”.  

XX əsrdə və XXI əsrin ilk illərində Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafında psixologiya 

dərslikləri və dərs vəsaitləri əsas təsir faktorlarından biridir. Psixologiyanın ayrı-ayrı sahələri, 

onun nəzəri-tarixi problemlərinin şərhi həmin dərsliklərdən keçir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

psixoloqlarımız hər hansı bir mövzunun şərhində yeri gəldikcə milli-mənəvi dəyərlərdən mi-

sallar gətirir, onun mahiyyətini faktlar əsasında şərh edirlər. 

Bu da Azərbaycan psixoloqlarının milli-mənəvi dəyərlərə hörmət əlamətlərinin bariz nü-

munəsidir. Psixoloqlarımız bu milli-əxlaqi sərvətləri sadəcə olaraq təsvir etmir, onların tərbi-

yəvi, elmi mahiyyətini inandırıcı nümunələrlə təhlil edir, alimlərin, müəllim və tərbiyəçilərin 

diqqətini həmin psixoloji çalarlara yönəldirlər. 

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində öz əksini tapan tərbiyə haqqındakı fi-

kirlər xalqımızın görkəmli klassiklərinin yaradıcılığında daha da təkmilləşdirilərək inkişaf et-

dirilmişdir. Dahi mütəfəkkirlər həmin elmi sərvətlərdən bəhrələnərək özləri də mənən zəngin-

ləşmiş və həmin mənəvi zənginlikləri yaratdıqları obrazlar vasitəsi ilə xalqa çatdıraraq əxlaqi 

dəyərlərə çevrilmişlər. Dərslikdə həmin klassiklərin yaradıcılığının müasir Azərbaycan gənc-

lərinin bir şəxsiyyət kimi formalaşması və tərbiyə olunmasında böyük rol oynaya biləcək fi-

kirlərin  seçilərək verilməsi təqdirəlayiq bir fakt kimi qiymətləndirilməlidir.    

Burada Azərbaycanın böyük mütəfəkkirləri N. Gəncəvi, N. Tusi, M.Füzuli, M.F. Axun-

dov, S.Ə. Şirvani, M.Ə. Sabir, C. Məmmədquluzadə, H. Zərdabi, M.T. Sidqi, A.A. Bakıxanov 

və başqalarının əsərlərindən gətirilən psixoloji nümunələr tərbiyəvi baxımdan bu gün də ak-

tuallıq kəsb edir.  

Belə məlum olur ki, Azərbaycan psixoloqları xalqımızın milli-mənəvi sərvəti sayılan ya-

zıçı və şairlərimizin, görkəmli maarifçilərin yaradıcılığına heç bir zaman biganə qalmamışlar. 

Az da olsa bu sahəyə də bir sıra əsərlər, məqalələr həsr etmişlər. Azərbaycan psixoloqları im-

kan daxilində xalqımızın görkəmli alim və mütəfəkkirlərinin, pedaqoq və psixoloqlarının, fi-

losoflarının psixoloji ideyalarını tədqiq etməklə bir tərəfdən psixologiyanın ümumi nəzəri ta-

rixi problemlərinin, təcrübəyə, xüsusilə təlim-tərbiyəyə tətbiqinin lazımi məsələlərinin araşdı-

rılmasına təkan vermiş, eyni zamanda onlar xalqımızın zəngin mədəni, mənəvi irsinin tədqi-

qinə, təbliğinə, gənc nəslin bu tükənməz el sərvətindən faydalanmasına kömək etmişlər. 

Tanınmış şəxsiyyətlərin  yazdığı əsərlər, yaratdıqları surətlər həmin dövrün sosial-siyasi, 

mənəvi-psixoloji, iqtisadi xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bu əsərlərdə irəli sürülən mütə-

rəqqi ideyalardan istifadə edərək gənclərin vətəndaş, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına kömək 

etmək olar və mümkündür. Bu yolla insanların düşüncə tərzinə, əxlaqi hisslərinə, tələbatları-

nın tərbiyəsinə, insani nəfsinə, humanist və ədalətli olmasına təsir etmək mümkündür. Bu ya-

zıçı və şairlərin, klassiklərin yaradıcılığı xalqımızın mənəvi güvənc yeridir, milli sərvətidir, 

qüdrətli bilik mənbəyidir. Zənnimcə, bu elm, mədəniyyət və əxlaqi sərvətlərin psixoloji ba-

xımdan öyrənilməsinə kompleks tədqiqatların həsr olunması ən vacib məsələlərdəndir 

Məqalənin aktuallığı. Gənclərin bir şəxsiyyət kimi formalaşması hər zaman diqqət mər-

kəzində olmuşdur. Bu baxımdan Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığı onların həyatında  öz 
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aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan maarifçilərinin yaradıçılığındakı fikir və ideyalar  

bu günümüzlə səsləşir. Bu baxımdan məqalə öz elmi yeniliyi və əhatəliliyi ilə seçilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəbləri, orta 

ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Мысли о психологии воспитания в трудах  

азербайджанских просветителей 

 

Резюме 

 
Творчество азербайджанских просветителей всегда было в центре внимания. Их со-

чинения на различные темы, а также идеи по обучению и воспитанию были и до сих 

пор являются предметом исследования. Мысли о нравственном воспитании занимают 

важное место в работах С. А. Ширвани и М. А. Сабира. Если обращать внимание на их 

деятельность, то увидим, что в честность, порядочность, дружба, товарищество, добро-

та, сострадание и привязанность к земле восхваляются, в то время как зависть, обман, 

ложь, воровство, жестокость и грубость подвергаются резкой критике. Изучая психоло-

гические идеи выдающихся ученых и мыслителей, педагогов и психологов, философов 

нашего народа, азербайджанские психологи, с одной стороны, дали толчок к изучению 

необходимых вопросов общетеоретических исторических проблем психологии, приме-

нению в опыте, особенно в учебно-воспитательном процессе, с другой - они способст-
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вовали исследованию, проповедованию богатого культурного и духовного народного 

наследия, тем самым способствовав молодому поколению извлечь выгоду из этого неи-

счерпаемого богатства.                                                                         

                                                         Gh.V. Rahimova 

 

Thoughts on educational psychology   

in the works of Azerbaijani teachers 

 

Summary 
 

The work of Azerbaijani enlighteners has always been in the center of attention. Their 

works on different topics, as well as ideas on teaching and learning were and are still the 

subject of research. Thoughts on moral education occupy an important place in the works of 

S.A. Shirvani and M.A. Sabir. If we pay attention to their activity, then we see that in honesty, 

decency, friendship, camaraderie, kindness, compassion and attachment to the land are 

praised, at the same time as to envy, to deceive, to deceive, to deceive, to lie. Studying the 

psychological ideas of outstanding scientists and thinkers, teachers and psychologists, 

philosophers of our people, Azerbaijani psychologists, on the one hand, gave impetus to the 

study of the necessary issues of general theoretical historical problems of psychology, 

application in experience, especially in the educational process, on the other hand, they 

contributed research, preaching of the rich cultural and spiritual folk heritage, thereby 

contributing to the younger generation to benefit from this inexhaustible wealth. 
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mə, şəxsiyyət, fərd, fərdiyyət 
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нание, национальная самооценка, личность, индивид, индивидуальность 

Key words: I concept, national consciousness, national self-awareness, national self-

esteem, personality, individual, individuality 

 

Müasir dövrdə insanın daxili aləminin, özünüdərketməsinin öyrənilməsi bir çox elmlərin 

mərkəzi problemlərindən biridir. Bu problemin araşdırılması olduqca aktualdır. Bu məsələnin 

aktuallığı yalnız özünüdərketmə probleminin bir sıra nəzəri məsələlərinin öz həllini tapması 

ilə yekunlaşmayıb, həmdə insanın həyat mövqeyini formalaşması ilə bağlı praktiki məsələlə-

rin həll edilməsi ilə də şərtlənmişdir. Digər tərəfdən isə özünüdərketmənin yaşa uyğun dəyiş-

məsi, onların strukturunda yeni məzmun və formanın ortaya çıxması ayrıca götürülmüş bir 

proses olmayıb, şəxsiyyətin inkişafının ümumi cəhətlərini əks etdirməklə yanaşi onun özünü-

aktuallaşdırmasının istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Şəxsiyyətin özünüdərketməsi hər zaman 

psixoloqların diqqət mərkəzində olmuşdur. Aparılan tədqiqatlar özünüdərketməyə şəxsiyyətin 

mühüm komponenti kimi baxmağı düzgün hesab etmişlər. Onun vasitəsilə insan nəinki xarici 

aləmi dərk edir həmçinin o sosial təcrübəni mənimsəməyir. Özünüdərk istəyi, bütün insanlar-

da əsas amildir. Özü ilə əlaqədar bilmədiyi bir şeyləri öyrənəcəyi düşüncəsi böyük bir həyə-

can yaradır insanda. Bu həyəcan, qorxuyla qarışıq bir maraq duyğusudur əslində. Bu cür duy-

ğuların yaşanması kobud baxışla çaşdırıcı kimi görünsə də insanların özündən belə gizlətdiyi 

məlumatlara sahib olduğunun fərqində olmasından qaynaqlanır bu vəziyyət. Hər kəs zaman-

zaman özünü anlaya bilməz, etdiyi davranışa məna verə bilməz. İnsanın özünü tanımasını, 

çox vaxt şüuraltı mənbələrin mövcud olması ilə əlaqələndirirlər. Halbuki bu yanlış fikirdir. İn-

sanın özünüdərki, şüuraltı məlumatların mövcud olmasından çox, insanın öz ruhi vəziyyətini 

izləməsi və dərk edə-edə məzmununu bilməsidir. 

Özünüdərk, insanın psixoloji və fiziki baxımdan özündə olanları bilməsi, özündə olanların 

fərqində olması və bunları doğru qiymətləndirməsi ilə əlaqədardır. Özünüdərk bir insanın fizi-

ki xüsusiyyətlərini, duyğularını, düşüncələrini, istək və ehtiyaclarını, güclü və zəif istiqamət-

lərini, məqsəd və dəyərlərini, qabiliyyətlərini və bacarıqlarını dərk etməsi və bunların fərqində 

olmasını ifadə edir. Bu proses insana özünü ətraf mühitdən seçmək və fərqləndirmək imkanı 

verir. Özünüdərketmə sosial xarakter daşıyır və bu proses insanların qarşılıqlı  əlaqəsi olma-

dan formalaşa bilməz (1, s. 19). 

Özünü yaxşı tanıyan bir insan yaşayacaqları qarşısında nələr hiss edəcəyini, nələr düşünə-

cəyini və necə davranacağını öncədən müəyyən edə bilir. Özünüdərk deyildiyində əsas olaraq 

insanın özünün psixi xüsusiyyətlərinin fərqində olması, öz psixi xüsusiyyətlərini bilməsi nə-
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zərdə tutulsa da, insanın bədəninin fərqində olması da özünüdərk ilə yaxından əlaqəlidir. Bir 

çox insanlar somatik xüsusiyyətlərinin fərqində olsa da bunların bəzilərini qəbul etmək istə-

mirlər, sanki elə deyilmiş kimi rəftar edirlər. Məsələn bir çox insanın kök hesab etmədiyi və 

obyektiv ölçülərin normal bədən ölçülərinə uyğun gələn bəzi insanlar özlərini kök hesab edə 

bilirlər.  

İnsanın psixi xüsusiyyətlərini dərki isə fiziki xüsusiyyətlərini tanımasına görə daha çətin 

reallaşa bilən bir vəziyyətdir. Ancaq uzun davamlı, səbirli və iradəli bir səy iləəldə edilə bilər. 

Digər tərəfdən özünü tanıma, sərhədi olmayan bir müddətdir. Sərhədi olmaması da insanın tə-

biətindən qaynaqlanır. İnsan zehninin inkişafı və şüuraltı, insanın tamamilə özünüdərk etməsi-

nə mane olur. Özünüdərkin ən səthi şəkli insanın hansı vəziyyətdə necə davranacağını, necə 

duyğular yaşayacağını bilməsidir. Özünüdərk hesab edildiyindən çətin bir prosesdir. İnsanın 

öz davranışlarını müşahidə etməsini, şərh etməsini heç olmasa müəyyən dövrlərdə özünü və 

başqasını mühakimə etməyi bilməsini, qarşılaşacağı hadisələr ilə cəsurca üzləşə bilməsini və 

yaşadığı duyğulara dözə bilməsini tələb edir. İnsanın özünü tanıma müddətində zaman zaman  

başqalarının qiymətləndirmələrini və digər insanlar üzərində yaratdığı təsirləri müşahidə et-

məsi özünüdərk üçün çox faydalıdır (2, s. 23). 

Özünüdərketmə şəxsiyyətin strukturunun əsas komponentlərindən biri olub, elə bir daxili 

mexanizmdir ki, onun köməyi ilə insan nəinki kənar təsiri qavramaqla kifayətlənmir, bununla 

yanaşı müstəqil şəkildə öz imkanlarını dərk edərək öz fəaliyyətini tənzimləyir. Nəticədə insan 

yalnız öz xarici mühitini əks etdirmir, eyni zamanda özünü bu mühitdən ayıraraq öz daxili 

aləmini dərk edir. 

Özünüdərketmə genezisi və psixoloji mahiyyətindən danışarkən ona yaxın olan anlayışlar 

sistemində xüsusi maraq doğuran Qərb və Amerika psixologiyasında istinad obyekti olan 

“Mən” konsepsiyasından danışmamaq qeyri-mümkündür. Elmi anlayış kimi “Mən” konsepsi-

yaya psixoloji ədəbiyyatda yaxın zamanlara kimi rast gəlinmirdi (3, s. 11). 

Fiziki, real, ideal və sosial-Mənlərin məzmunu insanın “Mən” konsepsiyasını əks etdirir. 

Bu anlam şəxsiyyət psixologiyasının əsas anlamlarından biridir və sosial-psixoloji baxımdan 

da seçimlidir. E. Aronson, T. Uilson və R. Eykert Q. Gellapın araşdırmalarını açıqlayanda 

qeyd edirlər ki, şimpanze və oranqutanlarda da elementar formada “Mən-konsepsiyası” möv-

cuddur. 

“Mən” konsepsiyasının əsas elementləri məktəbəqədər dövrdə qurulur. Uşaqda 4 yaşından 

başlayaraq özü haqqında, onun necə olması barədə ilkin təsəvvürlər yaranır və öz “Mən”lərini 

dərk etməyə başlayırlar. Uşağın dərketmə fəaliyyəti, əsas hərəkətverici qüvvəsi hər şeyi bil-

mək həvəsi son dərəcə enerjili və təkidli məzmun alır. Onun məzmunu bu mərhələdə qurulan 

tərbiyədən çox asılıdır. Ailə, tərbiyə, mühit və fərdi xüsusiyyətlər uşaqlarda “Mənlik şüuru”-

nun formalaşmasına və inkişafına yardımçı olan amillərdir. 

İnsanın “Mən-konsepsiyası” son dərəcə mürəkkəb fenomendir. Necə deyərlər interpsixo-

loji fenomendir. Başqa adam insan üçün güzgüdür. O, bu mürəkkəb ölçülü güzgü vasitəsilə 

özünü tanıyır. “Sosial-mən” və bilavasitə onunla bağlı olan “İdeal-mən” insanın “Mən” kon-

sepsiyasının kökünü təşkil edir (4, s. 63). 

Fərdin özünüdərkinin formalaşmasına nəinki onun daxil oldu mikro mezo və mikro mühi-

tin hətta daxil olduğu etnosun özünüdərk prosesi ona təsir göstərir. İrəlidə qeyd etdiyimiz ki-

mi, hər bir xalq və ya etnos özünü düzgün qiymətləndirmək və tərəqqiyə nail olmaq üçün 

yalnız özünün sosial-iqtisadi tarixi keçmişinə deyil, həm də öz psixoloji keçmişinə dərindən 

bələd olmalıdır. Yəni etnos və ya xalq kim olduğunu, özünü nə zaman və necə dərk etdiyini 

hansı mənəvi-psixoloji keyfiyyətlərə, adət-ənənələrə, streotip və yönümlərə malik olduğunu, 
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necə tərəqqi etdiyini, tarix boyu nə kimi psixoloji dəyişikliklərə məruz qaldığını da yaxşı bil-

məlidir. Bu isə xalqın etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin tarixi planda araşdırmadan, onu ətraflı 

öyrənmədən mümkün deyildir. Çünki etnosun təşəkkülü etnik-psixoloji xüsusiyyətlərdən kə-

narda götürülə bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, xalqa məxsus etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin 

məcmusu təmərküzləşmiş formaları ilk növbədə həmin xalqın folklor və bədii ədəbiyyat ma-

teriallarında maddiləşir. Odur ki, xalqın ümumi etnik simasını, etnik xarakterini, digər etnik-

psixoloji xüsusiyyətlərini, ilk növbədə etnosun özünüdərketməsinin xüsusiyyətlərini, araşdır-

maq üçün yazılı abidələr, folklor materialları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (5, s. 51). 

Etnik-psixoloji xüsusiyyətlər içərisində, ilk növbədə diqqəti cəlb edən cəhət etnosun özü-

nüdərketməsi və etnik şüur səviyyəsidir. Yəni etnik özünüdərketmə və etnik mənsubiyyətin 

anlamı etnik əlamətlər sırasında başlıca yer tutur. ”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının sosial 

psixoloji və etnopsixoloji təhlilindən aydın olur ki, dastanda təsvir olunan oğuz etnosunda 

özünüdərketmə, yəni müəyyən etnosa mənsubiyyətin anlaşılması aydın sürətdə nəzərə çarpır. 

Başqa sözlə, oğuz etnosunun formalaşması sosial-psixoloji mexanizm etibarı ilə biz və onlar 

münasibətlərinin dərk edilməsi və qiymətləndirilməsi səviyyəsində cərəyan edir. Burada etno-

sun özü haqqında biliyi, şüur səviyyəsini isə özü ilə bərabər daha çox başqaları yəni digər et-

nos haqqında bilik kimi xarakterizə edilir. Deməli, etnik özünüdərketmə əsasən öz birliyi haq-

qında, etnik şüur isə həm də başqa birliklər haqqında olan bilikdir. 

Etnik özünüdərketmə etnos üzvlərinin öz etnik birliklərinin davranış və rəftarı münasibət-

lər sistemi, xarakteri, mənəvi keyfiyyətləri, nailiyyət və nöqsanları haqqında təsəvvür və mü-

lahizələrlə ayrılmaz sürətdə əlaqəlidir. Etnik psixoloji xüsusiyyətlərin təşəkkülünün əsasını 

“biz” və “onlar” qarşıdurması, yəni öz etnosunu başqa etnoslara qarşı qoymaq, onları qarşılaş-

dırmaq əsasında aralarındakı oxşar və fərqli cəhətlərin dərk edilməsi təşkil edir. Etnik qruplar 

arasında belə qarşıqoyma, qarşılaşdırma varsa, deməli özünüdərketmə də vardır. Etnik özünü-

dərketmənin təşəkkülü ümumən etnosun tərəqqisi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki et-

nosun özünüdərketməsi səviyyəsi bir tərəfdən xalqın, millətin, obyektiv şəkildə fəaliyyətdə 

olan əlamətlərinin, xüsusiyyətlərinin inikasıdır və müvafiq avtostreotiplərdə, etnik identifika-

siyalarda, tarixi keçmişi, ərazi birliyi haqqında təsəvvür və anlayışlarda təsbit olunur. Digər 

tərəfdən isə etnik özünüdərketmənin özü xalqın mədəniyyətinin, mənəvi-psixoloji keyfiyyət-

lərinin inkişafını stimullaşdırmağa, mənəvi dəyərlərin yaradılmasına və mədəniyyətin tarixi 

fondunun geniş yayılmasına fəal nüfuz etməyə, xalqın tarix boyunca yaradılmış ədəbi abidə-

lərinə, incəsənət əsərlərinə adətlərə mərasimlərə, marağı qoruyub saxlamağa kömək edir (6, s. 

79). 

Müasir dövrdə etnik identiklik getdikcə güclənir. Bu da elmi-texniki tərəqqi və iqtisadi 

amillərlə yanaşı sosial psixoloji amillərdən də asılıdır. Məlumdur ki, psixoloq üçün etnos hər 

şeydən əvvəl psixoloji birlik, psixoloji ümumilikdir. Bu halda etnos üzvlərində ümumi mə-

nəvi sərvətlər formalaşır və onların hər birinin öz etnosu tərəfindən müdafiə olunmasına inam 

güclənir. Başqa sözlə etnosun formalaşması və özünüdərki etnos üzvlərində stabillik yaradır. 

Etnosun milli özünüdərk azadlığı dedikdə isə burada xalqların azadlıqla bağlı milli mənlik 

şüurunun formalaşması prosesləri nəzərdə tutulur. Milli mənlik şüurunun formalaşması xalq-

lar üçün rəsmi xarakter daşımır. Onun meydana çıxması üçün uzun bir vaxt və əlverişli şərait 

tələb olunur (6, s. 79). 

Etnos üçün onun mövcudluğu və özünüdərketməsi, ən əsası da özünüqiymətləndirməsi 

üçün nəsillərarası  əlaqəni, öz adət-ənənələrini hifz etmələri vacib və zəruri şərtdir. Müasir 

dövrdə hər bir etnosda öz əcdadlarına, öz soykökünə maraq getdikcə güclənir. Bu cəhət müa-

sir dövrdə beynəlxalq münasibətlərdə, ekoloji şəraitdə, xüsusən də etnoslararası münasibətlər-
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də qeyri stabilliyin artması ilə əlaqədardır. Buna görə də bir çox insanlar, hətta gənclər tarixin 

dərinliklərinə baxmağa, öz əcdadlarının mənəvi sərvətlərində stabillik və mühafizə axtarmağa 

meyl edirlər. Odur ki, müasir insanların nəzərlərində öz etnosları xüsusi məna və əhəmiyyət 

kəsb edir.  

Etnosun özünüdərki və adekvat özünüqiymətləndirməsi üçün sosial identikliklə yanaşı et-

nik identiklikdə vacibdir. Doğrudur etnik identiklik sosial identikliyin bir hissəsidir, lakin et-

nik identiklik insanın müəyyən etnik ümumiliyə aid olmasını aydın sürətdə anlamaqla bağlı-

dır. Bir sıra hallarda gənclərimizin bir çoxu bizim türk etnosları ilə mənşə birliyimizi aydın 

sürətdə dərk etmirlər. Buradan da etnik identikliklə ümumən identiklik anlayışının məzmunu 

çox vaxt aydın dərk edilmir (7, s. 14). 

J. Piaje etnik identikliyin formalaşmasının yaş mərhələlərini belə müəyyən etmişdir. Onun 

fikrincə uşaq 6-7 yaşlarında özünün etnik mənsubiyyəti barədə ilkin və həm də qırıq kəsik in-

formasiya əldə edir. Lakin bu yaş mərhələsində onu üçün əsas cəhət ailə və onun sosial əha-

təsidir, hələ öz ölkəsi, etnik qrup barədə təsəvvürü yoxdur. 8-9 yaşlarında isə uşaq özünü öz 

etnik qrupu ilə aydın sürətdə identikləşdirir. Həmdə identikləşmə üçün əsaslar tapır. Vali-

deynlərin milliyyəti, yaşayış yeri, ana dili, milli hisslər baş qaldırmağa başlayır. Artıq 10-12 

yaşlarında etnik identiklik tam həcmdə formalaşır, yəni öz etnosunu müəyyən əlamətlərə görə 

digər etnoslardan fərqləndirir. Lakin bu proses kortəbii sürətdə baş vermir, buna ailə tərbiyəsi 

və təlim -tərbiyənin məzmunu və istiqaməti ciddi təsir göstərir (5, s.112). 

Etnosun özünüqiymətləndirməsi mürəkkəb proses olub onun özünü necə dərk etməsi ilə 

əlaqədardır.Yəni etnosun özünüdərk etməsi onun özünü, öz imkanlarını, öz keyfiyyətlərini və 

başqa etnoslar içərisində öz yerini və mövqeyini qiymətləndirmə onun davranış və rəftarının 

tənzim olunmasını təmin edir. Etnosun ətraf aləmə, başqa etnoslara münasibəti onun özünü-

qiymətləndirməsindən asılıdır. Bununla da etnosun özünü necə qiymətləndirməsi onun inkişa-

fına, tərəqqisinə, fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir edir. Burada heç şübhəsiz ayrı-ayrı şəxslər-

də olduğu kimi, etnosun iddia səviyyəsi də mühüm rol oynayır. Yəni etnos öz qarşısına nə də-

rəcədə çətin və ya asan məqsəd və ya vəzifə qoyur, onları necə yerinə yetirir, bunun üçün in-

tellektual imkanlarını, iradi səyini nə dərəcədə səfərbər edə bilir. Yəni etnosun iddia səviyyəsi 

ilə real imkanları arasında ziddiyyətin artması onun özünü düzgün qiymətləndirilməsinə ciddi 

təsir edir və nəticədə onun davranış və rəftarı  qeyri-adekvat olur. Beləliklə də etnosda emo-

sionallıq, həyəcanlılıq artır. Etnosun qeyri-adekvat özünüqiymətləndirməsi onunla digər et-

noslar arasında konfliktlərin yaranmasına da səbəb ola bilər. Əlbəttə, etnosun özünüqiymət-

ləndirməsi dinamik bir proses kimi, yəni inkişaf edən, dəyişilən, yeni keyfiyyətlər kəsb edən 

bir sosial psixoloji fenomendir və bir sıra amillərlə şərtlənir (5, s. 79). 

Xalq özünüdərk edəndə daha güclü olur. Özünüdərk edəndə onda bəşəri hisslər daha qaba-

rıq şəkildə əksini tapır. Özünüdərk etmə çoxsahəli, çoxplanlı, mürəkkəb, və uzun sürən bir 

prosesdir. Onun özünün qanunauyğunluqları vardır. Bu qanunauyğunluqlar isə bir tərəfdən 

bəşəri xüsusiyyət kəsb edir, bütün insanlığa xalqlara aid olur, digər tərəfdən fərdi xarakter da-

şıyır, müəyyən bir xalqdan, onun psixologiyasından, həyat şəraitindən asılı olur (8, s. 83). 

Çox böyük tarixi keçmişə malik olan, ciddi tarixi qəhrəmanlıqlar nümunəsi göstərən xalqı-

mız müxtəlif sosial psixoloji amillərin təsiri ilə müəyyən dövrlərdə mütiləşir, öz hüquqlarını, 

sosial mövqeyini qoruyub saxlaya bilmir. Bu halda etnosda qeyri-adekvat özünüqiymətlən-

dirmə üstünlük kəsb edir. Nəticədə xalq mütiləşir, tez təsirə qapılır. Burada sosial sirayət me-

xanizmi mühüm rol oynayır. Yəni xarici və daxili təzyiqlər asanlıqla geniş kütlələrə sirayət 

edir, xalqda özünəinam azalır. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq etnosda milli mənlik şüurunun formalaşması ilk növbədə 
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xalqın özünü düzgün dərk etməsi və adekvat qiymətləndirməsinin düzgün ifadə  etməsinə kö-

məklik göstərməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik etnosda milli mənlik şüurunun formalaşmasının ilk 

növbədə xalqın özünü düzgün dərk etməsi ilə bərabər, adekvat qiymətləndirməsinə münasibə-

tin formalaşmasının bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən 

ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 

ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin psixoloqları, pedaqoqları, vali-

deynlər, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər.  
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Р.Н. Гусейнова            

 

Социально-психологическая сущность  

самосознания и самооценки 

 

Резюме 

 
В новое время изучение внутреннего мира человека, самосознания является одной 

из центральных проблем многих наук. Исследование этой проблемы очень актуально.  

Актуальность данного вопроса обусловлена не только решением ряда теоретических 

проблем самосознания, но и решением практических проблем, связанных с формиро-

ванием жизненной позиции человека.   

Известно, что формирование национального самосознания этноса в первую очередь 

связано с правильным самосознанием и адекватной оценкой людей. Для этого очень 

важно, чтобы этнос в целом видел собственные недостатки и ошибки, думал о способах 

избавления от них.  В этом случае самоуважение и самооценка людей поднялись бы на 

более высокий уровень 

Именно в сложившейся ситуации большое социальное значение имеет самосознание 

и адекватная самооценка каждого представителя нации и нации в целом. 
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R.N. Huseynova 

 

The social psychological essence of  

self-awareness and self-esteem 

 

Summary 

 
In modern times, the study of the inner world of man, self-awareness is one of the central 

problems of many sciences.  The study of this problem is very relevant.  The urgency of this 

issue is due not only to the solution of a number of theoretical problems of self-awareness, but 

also to the solution of practical problems related to the formation of human life position.   

It is known that the formation of the national self-consciousness of the ethnos is first of all 

connected with the correct self-awareness and adequate assessment of the people.  For this, it 

is very important for the ethnos as a whole to see its own shortcomings and mistakes, and to 

think of ways to get rid of them.  In this case, the people's self-esteem and self-esteem would 

have risen to a higher level. 

It is in the current situation that the self-awareness and adequate self-esteem of each 

member of the nation, and of the nation as a whole, is of great social importance. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 11.02.2022 
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siyyət, aqressivlik 
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Etnopsixologiyanın əsas anlayışlarından biri etnik konfliktdir. Etnik konfliktlərin tədqiq 

olunması etnopsixologiyanın nəzəri və praktik problemlərinə daxil edilir. XX əsrin sonu və 

XXI əsrin əvvəlləri dünyada etnik konfliktlər çoxalması bir tərəfdən dünyada baş verən so-

sial-siyasi proseslərlə bağlıdırsa, digər tərəfdən iqtisadi və psixoloji amillərlə izah olunur. Bə-

zən konflikt ünsiyyətin bir növü kimi qəbul olunur. Münaqişələr sosial psixologiyada yerinə 

yetirdikləri vəzifələrə görə konstruktiv və destruktiv olur. Bəzi insanlar konfliktdən qaçır, bə-

ziləri bu situasiyada güzəştə gedir, digərləri isə həddən artıq aqressiv olurlar.  

Psixoloji ədəbiyyatlarda münaqişələr şəxsiyyətdaxili, şəxsiyyətlərarası, qrupdaxili və 

qruplararası olmaqla dörd yerə bölünür. Etnopsixologiya əsasən qruplararası konfliktlərlə ma-

raqlanır. Qruplararası münaqişələr də, siyasi (hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə), sosial-iq-

tisadi (əməklə kapital arasında) və etnik (etnik birliklərin hüquq və marağı uğrunda) konflikt-

lərə bölünür. Etnik konfliktlərin dövlətlərarası, regionlararası və yerli olmaqla üç növü ayırd 

edilir. Hal-hazırda dövlətlərarası münaqişə kimi qiymətləndirilən erməni-azərbaycanlı müna-

qişəsi, bu dövlətlər SSRİ-nin tərkibində olanda regionlararası konflikt kimi qiymətləndirilirdi.  

Etnik münaqişələr müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Bu səbəblər sırasında bir halda so-

sial-iqtisadi problemlər çıxış edirsə, digər halda mədəniyyət və dillə bağlı məsələlər olur. Et-

nik birliklərin muxtariyyət əldə etməsindən tutmuş, tam miqyaslı konfederasiya əldə etməsi 

ilə əlaqədar konfliktlər siyasi xarakterli etnik münaqişələrdir. Dövlət sərhədlərinin dəyişdiril-

məsi, yeni müstəqil dövlətin yaradılması tələbinin irəli sürülməsi ilə bağlı konfliktlər isə ərazi 

iddiaları ilə bağlı münaqişələrdir. Konflikt iştirakçıları öz qarşılarına siyasi hüquq, bərabər iq-

tisadi vəziyyət, dil hüququ kimi məqsədlər qoya bilərlər.  

Psixologiyada etnik konfliktlər dedikdə, müəyyən milli qruplar arasındakı ziddiyyət başa 

düşülür (1, s. 94). Mənafeləri bir-biri ilə toqquşan və ya ümumiyyətlə uyğun gəlməyən birlik-

lər bir-biri ilə münaqişəyə düşürlər. Konfliktin yaranmasına görə hər iki tərəfi eyni dərəcədə 

günahlandırmaq düzgün deyil. Etnik münaqişələrin mənbəyi kimi sosial iqtisadi ziddiyyətləri, 

iqtisadi problemləri, konfliktlərin yaranmasında marağı olan kənar qüvvələri, etnosda ekno-
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sentrizmin, şovinizmin və separatizmin güclənməsini, milliyyətçilik ideologiyasından qidala-

nan neqativ etnik stereotip  və yönümlərin güclənməsini göstərə bilərik. 

Əksər psixoloqlara görə münaqişələrin səbəbi maraqların toqquşmasıdır. Onlar konfliktə 

səbəb kimi müxtəlif psixoloji xüsusiyyətləri qeyd edirlər. Britaniya psixoloqu Uilyam Mak-

duggal qruplararası münaqişənin səbəbini insan təbiətində olan “dalaşqanlıq instinkti” ilə əla-

qələndirmişdir. Bu cür yanaşma həmçinin konfliktin hidorvlik modeli adlanır. Makduggal 

konfliktin kənar təsirlərlə əlaqəsi olmadığını və insan təbiətinin implusu olduğunu qeyd edir. 

Bu modelin arxasında Z. Freydin baxışları dayanır. Z. Freydə görə, insanda libido(quruculuq) 

enerjisi ilə yanaşı, mortido (dağıdıcılıq) enerjisinin də olduğunu hesab edirdi. Buna əsasən o 

qeyd edirdi ki, münaqişə bioloji amillərlə insanın anadangəlmə təbiətində olan aqressiv, des-

truktiv və dağıdıcı meyllə bağlıdır. 

Freydin Enşteynə 1932-ci ildə yazdığı “Müharibə mütləqdirmi?” məktubunda o göstərir 

ki, “insanlar arasında konfliktlər, maraqların toqquşması güc vasitəsilə həll olunur. Düşmənin 

qətlə yetirilməsi insan təbiətinə xas olan instinktiv qəddarlıq meyli ilə bağlıdır“. 

Avstriya psixoloqu K. Lorents də aqressivlik davranışının bioloji cəhətdən ötürülən aqres-

sivlik instinkti ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Onun fikrincə, bu insanın daxili qüvvəsidir, özü-

nün aid olduğu qrupu və özünü qorumağa, hifz etməyə yönəlikdir və düşmən qoşunlara qarşı 

istiqamətlənir. Qruplararsı münaqişənin səbəbini bəzən etnosun frustrasiya haləti ilə də izah 

edirlər. Belə ki, qrupun arzu və istəklərinin boğulması və ya uzun müddət qarşısının alınması, 

həyata keçməsinə imkan verilməməsinin nəticəsi olaraq aqressivlik güclənir. 

Qruplararası münaqişənin səbəblərindən biri olaraq fərdi fərqlər göstərilir. Avtoritar şəx-

siyyət konsepsiyası insanın “yad, özgə” qruplara münasibətini təhlil edən yanaşmadır. II dün-

ya müharibəsindən sonra antisemit ideologiyasına həssas olan fərdlərin müəyyənləşdirilməsi 

istiqamətində ABŞ da layihə həyata keçirilmişdir. Burada psixoloqlar Z. Freydin ideyalarına 

istinad edərək belə qənaətə gəlmişlər ki, digər qruplara olan münasibət erkən uşaqlıq dövrün-

də uşağın ailədə keçdiyi sosiallaşma prosesi ilə, xüsusilə ailədə emosional münasibətlərin am-

bivalent olması ilə bağlıdır. Bu konsepsiya belə izah oluna bilər ki, sərt münasibətlərin hakim 

kəsildiyi ailədə tərbiyə olunan uşaq özünün aqressiv enerjisini başqalarına, xüsusilə yad mə-

dəniyyətin daşıyıcılarına yönəldir. 

Etnik konfliktlərin yaranma səbəbləri ilə bağlı yaranan nəzəriyyələrdən biri də sosial iden-

tiklik nəzəriyyəsidir. İngilis sosial-psixoloqu A. Tesfelin başçılığı ilə XX əsrin 60-70-ci illə-

rində aparılan tədqiqatlarda maraqlı nəticələr əldə olundu. Tədqiqatın nəticəsinə görə, qruplar 

arasında olan maraq müxtəlifliyi heç də qruplararası münaqişəyə, rəqabətə, düşmənçiliyə sə-

bəb olmur. Əhali arasında aparılan sosial kateqoriyalaşdırma qruplararası diskriminasiyanın 

baş verməsinə və başqa qrup üzvlərinə qarşı pis münasibətin yaranmasına kifayət edir. Böyük 

Britaniyada aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, dominant qrupun üzvləri rəqabət göstər-

məyə daha çox meyllidirlər. Öz statusuna kifayət qədər inamlı olan elitar qruplar isə, digər 

qruplara qarşı bilərəkdən sosial rəqabətə getmirlər. 

Etnik konfliktlər zamanı etnos üzvlərinin bir-birinə çox bənzəmələri və yaxın olmaları əks 

tərəfə qarşı nifrət hissini gücləndirir. Deindivualizasiyanı gücləndirən səbəblərdən biri də hər-

bi geyim formasıdır ki, bu da öz növbəsində döyüşən tərəflər arasında aqressiyanı, nifrəti, qi-

sas və intiqam hissini gücləndirir. Əlavə olaraq, qarşı etnosla fərqlər daha güclü qavranılır  və 

“düşmən obrazı” formalaşır. Etnik münaqişə zamanı qrupdaxili diferensiasiyanın güclənməsi-

nin nəticəsi olaraq, “özümüzünkü” və “yad, düşmən olan” qarşıdurması artır. Bu cür qarşıdur-

malar münaqişədə qələbə çalmaq, daxili birlik yaratmaq, qrupun mübarizə əzmini artırmaq 

üçün vacibdir. Bu şəraitdə düşmən haqqında hər hansı bir informasiyanın gerçəkliyi əks etdir-
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məsinə ehtiyac qalmır və ya əksinə, bu cəhət xüsusi olaraq gücləndirilir. Bunun nəticəsi ola-

raq əks tərəfə qarşı neqativ stereotip yaranır. 

Etnik konfliktə səbəb olan amillər içərisində illuzior korelyasiyanın yaradılması da göstə-

rilə bilər İlluzior korelyasiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir-biri ilə heç bir əlaqəsi olma-

yan, yaxud da güman edildiyindən az əlaqəsi olan iki müxtəlif hadisə bir-biri ilə əlaqələndiri-

lir. Bu fenomen stereotip əsasında işləyir. Konflikt iştirakçılarının əks tərəf barədə malik ol-

duğu stereotip hadisələr arasında əlaqəni tapmaqda insanlara kömək edir ki, bu da öz növbə-

sində yaranmış streotipin həqiqiliyini sübut edir. 

Dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyətləri etnik münaqişələrin həllinə istiqamətlənmiş 

xidməti təsisatlar artıq on illərdir ki fəaliyyət göstərir. Belə qurumlar Amerikada 50-ci illər-

dən, Rusiyada isə 90-cı illərdən var. Etnik münaqişələrin həlli istiqamətində əsasən hüquqi 

mexanizmlərin tətbiqi, danışıqlar və informasiya yolu kimi üç əsas strategiyanı ayırd edirlər. 

Hüquqi mexanizmlərin tətbiqi strategiyasında polietnik dövlətlərdə bütün qanunvericiliyin 

maksimum dəyişdirilməsi proqramı nəzərdə tutulur. Burada sosial strukturun dəyişdirilməsi, 

Etnoslararası münasibətlərin harmonikləşdirilməsi yer alır. Qruplar arasındakı sənədlər psixo-

loji baxımdan vacib şərtlərdən biridir. Bu ictimai institutların, qanunların və s. dəyişilməsinə 

kömək edir. 

Konfliktoloji xidmətdə isə psixoloqların əsas iştirak forması danışıqların aparılması üçün 

vasitəçiliyin təşkilidir. Münaqişələrin tənzimlənməsinin yollarından biri də informasiya yolu-

dur. Burada birinci olaraq informasiya mübadiləsi nəzərdə tutulur. Psixoloqlar informasiyanın 

verilmə üsullarının seçilməsində iştirak edir. Çünki ehtiyatsız informasiya, hətta neytral xə-

bərlər belə gərginliyi artıra, emosiyaları qızışdıra bilər. 

Psixoloji nəzəriyyə tərəfdarları ən yaxşı halda qarşıdurma və münaqişələrin cəmiyyət üçün 

təhlükəsiz müstəviyə keçirilməsinə çalışa bilərlər. Freyd qeyd edir ki, aqressivliyi elə yönəlt-

mək lazımdır ki, müharibələrə çıxarmasın. Bu da öz növbəsində insanlar arasında emosional 

ünsiyyət yaratmaq və hisslərin ümumiliyinə nail olmaqla həll oluna bilər. 

Deyilənlərdən aydın olur ki, etnik münaqişələr çox mürəkkəb sosial hadisələrdir, həmin 

hadisələrin baş verməsində və törəməsində psixoloji amillər də mühüm rol oynayır. Yəni bu-

rada başqa amillərlə yanaşı hər bir etnosun etnik psixoloji xüsusiyyətləri də mühüm psixoloji 

amil kimi öz təsirini göstərir (2, s. 138) 

Məqalənin aktuallığı. Etnik konfliktlər, onların yaranma səbəbləri, təzahür xüsusiyyətləri 

və aradan qaldırılması yolları hər zaman araşdırma predmeti kimi istifadə edilmiş və daim 

diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Etnik zəmində baş verən münaqişələrin elmi izahı verilir və ge-

niş yayılmış nəzəriyyələrə istinad edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Etnik münaqişələr, onların təzahür xüsusiyyət-

ləri və tənzimlənmə yolları ilə maraqlanın hər kəs, həmçinin ali məktəb müəllimləri və tə-

ləbələr faydalana bilərlər. 
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Производные причины этнических конфликтов,  

их проявления и пути их преодоления 

 

Резюме 

 
Изучение межэтнических конфликтов входит в сферу теоретической и практической 

науки этнопсихологии. Конец 20 века и начало 21 века характеризуются усилением эт-

нических конфликтов в мире. Это связано с социально-политическими процессами, 

происходящими в мире, с одной стороны, и экономическими и психологическими фак-

торами, с другой. Конфликт, формы его выражения, средства регулирования возможны 

только на основе глубокого изучения общества и природы человека, анализа законо-

мерностей общественных отношений и человеческого взаимодействия. 

 

K.I. Burzuyeva 

 

Derived causes of ethnic conflicts,  

their manifestations and ways of overcoming them 

 

Summary 

 
The study of ethnic conflicts is included in the theoretical and practical sciences of 

ethnopsychology. The end of the 20th century and the beginning of the 21st century is 

characterized by an increase in ethnic conflicts in the world. This is due, on the one hand, to 

the socio-political processes taking place in the world, and, on the other hand, to economic 

and psychological factors. Conflict, its forms of expression, the means of regulation are 

possible only on the basis of an in-depth study of society and human nature, the analysis of 

the regularities of social relations and human interaction. 
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Son illərin hadisələri hər hansı ekstremal vəziyyətə - təbii fəlakətlərə, zorakılığın müxtəlif 

formalarına hazır olmaq zərurətini irəli sürür. Təəssüf ki, insan böhran vəziyyətlərində çox za-

man köməksiz və müdafiəsiz olur. Ekstremal vəziyyətə düşərək, adət etdiyi şeylərdən, istidən,  

işıqdan, yeməkdən məhrum olan, ailəsini və evini itirən insanın keçirdiyi şok, sarsıntı şəraitin-

dən və onun hazırlıq səviyyəsindən asılıdır. Müşahidə və təcrübələr göstərir ki, ən səmərəli 

yol – insanları, o cümlədən uşaqları təhlükələrdən qorumağa çalışmaqdansa, onlara təhlükələ-

rin əhatəsində yaşamağı öyrətmək lazımdır. Ona görə də yaşından asılı olmayaraq, ekstremal 

şəraitlərə məruz qalmış hər bir adam özünə və yaxınlarına köməklik göstərməyi, soyuqqanlı 

və təmkinli olmağı bacarmalıdır. Bunun üçün isə insanları ekstremal vəziyyətlərə hazırlamaq, 

maarifləndirmək, məlumatlandırmaq olduqca zəruridir. Belə ki, hər bir insan ekstremal şərait-

lərdə davranış vərdişlərinə malik olmalı, istənilən böhranlı vəziyyətlərdə pozulmuş ruhi taraz-

lığını və psixi sağlamlığını bərpa etmək bacarığına yiyələnməlidir.   

Ekstremal vəziyyət nədir və ekstremal vəziyyətin subyektləri kimlərdir? 

Ekstremal vəziyyət - bir insanın həyatına, sağlamlığına, şəxsi bütövlüyünə, rifahına təhlükə 

yaradan və ya subyektiv olaraq təhdid kimi qəbul edilən qəfil vəziyyət. 

Ekstremal vəziyyət - bu, müəyyən ərazidə insan tələfatına, insanların sağlamlığına və ya 

ətraf mühitə ziyan vurmasına, əhəmiyyətli maddi itkilərə və ya ətraf mühitə ziyan vura bilən 

qəza, təhlükəli təbiət hadisəsi, fəlakət, təbii və ya fəlakət nəticəsində yaranmış vəziyyətdir, in-

sanların həyat şəraitinin pozulması. 

Ekstremal vəziyyət (latdan. ekstremus - ekstremal, kritik) - bir insanın həyatı, sağlamlığı, 

şəxsi bütövlüyü, rifahı üçün təhlükə yaradan və ya subyektiv olaraq qəbul edilən qəfil vəziy-

yətdir. Başqa sözlə, situasiyanın ekstremallığı insanın hələ uyğunlaşmadığı və onların şərai-

tində hərəkət etməyə hazır olmadığı amillərlə müəyyən edilir. Vəziyyətin ekstremallıq dərəcə-

si bu amillərin gücü, müddəti, yeniliyi, qeyri-adi təzahürü ilə müəyyən edilir (2, s. 32). 

Bununla belə, ekstremal vəziyyət təkcə özünün və ya yaxınlarının həyatına real, obyektiv 

olaraq mövcud olan təhlükə ilə deyil, həm də baş verənlərə münasibətimizlə yaranır. Eyni si-

tuasiyanın hər bir konkret şəxs tərəfindən qavranılması fərdi xarakter daşıyır, bununla əlaqə-

dar olaraq, “ifrat” meyarı, daha doğrusu, şəxsiyyətin daxili, psixoloji müstəvisindədir. 

Xüsus psixoloji ədəbiyyatlarda üç fərqli vəziyyət tez-tez eyni cərgədə qeyd olunur: fövqə-

ladə, ekstremal və böhran. 

mailto:salatin.m1999@gmail.com
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Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq fövqəladə vəziyyət - müəyyən bir ərazidə qə-

za, təhlükəli təbiət hadisəsi, təbii və ya digər fəlakət nəticəsində insan itkisinə səbəb olan, in-

sanların sağlamlığına və ya ətraf mühitə ziyan vurması, əhəmiyyətli maddi itkilər, insanların 

həyat şəraitinin pozulması vəziyyətidir.  

Beləliklə, fövqəladə vəziyyət obyektiv bir hadisədir. Onu yaşayış şəraiti pozulan insanla-

rın, qurbanların sayına, maddi ziyana, zəhərli əraziyə və s. uyğun olaraq təsvir etmək, qiymət-

ləndirmək və tipoloji qruplardan birinə aid etmək olar (1, s. 79). 

Y.S. Şoyqu və başqaları fövqəladə vəziyyəti sosial sistemin müəyyən edilmiş fəaliyyətini, 

sabitliyi pozan amillərin təzahürlərinin məcmusu kimi nəzərdə tuturlar. Sabitliyi pozan amil-

lərə bioloji, ekoloji, sosial, antropogen və təbii amillər aid edilir. Fövqəladə halların təsnifatı 

üçün meyar kimi müəlliflər aşağıdakıları təklif edirlər: 1) nəticələrin ağırlıq dərəcəsi, 2) miq-

yası, 3) yayılma sürəti, 4) baş vermə səbəbi. Bu zaman fövqəladə hallar həm də insanların hə-

yat şəraitinin obyektiv dəyişməsi kimi qəbul edilir (6, s. 56). 

Ekstremal vəziyyət (lat. extremus - ifrat, kritik) ekstremal, məhdudlaşdırıcı vəziyyət, 

müəyyən meyarın minimum və ya maksimum ölçüsüdür. 

Ekstremal vəziyyəti anlamaq üçün iki yanaşmanı şərti olaraq qeyd edə bilərik. 

1. Ekstremal vəziyyət həyat və fəaliyyətin ekstremal şəraiti kimi. Bu halda, ekstremal və-

ziyyət əsasən daimi və ya dövri olaraq fəaliyyət göstərən və bir şəxs üçün nisbətən gözlənilən 

(proqnozlaşdırıla bilən) kifayət qədər sabit şərtlər toplusu kimi qəbul edilir. Məsələn, paraşut-

çuların, dalğıcların, xilasedicilərin peşə fəaliyyətinin şərtləri və s. 

2. İnsanın psixofizioloji hazırlığı olmadığı halda qeyri-adi qəfil vəziyyət və şərait kimi. Bu 

kontekstdə ekstremal vəziyyət də fəlakətli hesab olunur. 

Rus psixoloqu Y.S.Şoyqu “ekstremal şərait” anlayışının subyektivliyini vurğulayır. Onun 

fikrincə, ekstremal şərait - qəflətən yaranan, insanın həyatı, sağlamlığı, rifahı üçün təhlükə ki-

mi qəbul edilən vəziyyətdir. Yəni insanın təhlükəsizlik hissini pozan vəziyyətdir (6, s. 145). 

Vəziyyətin ekstremal kimi qəbul edilməsini müəyyən edən bütün amilləri iki qrupa böl-

mək olar: 

I. Xarici - insanın olduğu vəziyyətin xüsusiyyətləri. Bura aiddir: 

1) vəziyyətin yüksək emosional təsiri (yenilik, çətinlik və s.); 

2) mövcud məlumatın çatışmazlığı, artıqlığı və ya uyğunsuzluğu; 

3) əlverişsiz iqlim şəraiti; 

4) həyati ehtiyacları ödəyə bilməmək (susuzluq, aclıq).  

Y.S. Şoyqu qavramağı mümkün olan situasiyaların 17 əlamətin adını çəkir. Bu vəziyyətlər 

aşağıdakılarla xarakterizə olunur: 

1) yüksək məsuliyyət, təhlükə, çətinlik, həyata keçirilən fəaliyyətin yeniliyi, qərar qəbul 

etmək üçün vaxt məhdudiyyətinin olması və s. ilə əlaqəli müxtəlif emosional təsirlər; 

2) kütləvi qırğın təhlükəsi, müdafiəsizlik hissi, həyat üçün bilavasitə təhlükənin olması ilə 

müşayiət olunan vəziyyətlər; 

3) psixi və psixomotor proseslərə həddən artıq yükləmə; 

4) nitq funksiyalarının həddindən artıq yüklənməsi, xüsusən də məlumat çatışmazlığı ol-

duqda; 

5) həddindən artıq fiziki fəaliyyət, qüvvələrin həddindən artıq yüklənməsi; 

6) hərəkət fəaliyyətinin kəskin azalması rejimi; 

8) barometrik təzyiqin qəfil dəyişməsi; 

9) ağır nəfəsalmanın təsiri, yəni. dərin nəfəsin 2,5-3 dəqiqədən çox artması (güclü emosio-

nal stress ilə), havada karbon qazının miqdarının kritik azalmasının baş verməsi və digər tə-
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rəfdən, karbon qazının miqdarının əhəmiyyətli dərəcədə artması; 

10) hipoksiya - bədənin toxumalarında oksigen miqdarının əhəmiyyətli dərəcədə azalması; 

11) havada müxtəlif zərərli elementlərin olması; 

12) vibrasiya, səs-küy, radiotezliklərin mənfi təsirləri; 

13) müxtəlif iqlim və mikroiqlim amillərinin (istilik, soyuqluq, rütubət və s.) mənfi təsiri; 

14) aclıq və susuzluq; 

15) sensor məhrumiyyət və informasiyanın təcridi; 

16) psixi gərginliyin, narahatlığın çoxalması; 

17) yaxınlarının bədbəxtliyini, ölümünü yaşamaq. 

II. Ekstremal şəraitin təsirini yaşayan insanın daxili - demoqrafik və şəxsi xüsusiyyətləri. 

Müxtəlif mənbələrdən alınan məlumatları ümumiləşdirərək onlara əsasən aşağıdakıları aid et-

mək olar: 

1) Bənzər situasiyaların yaşanması təcrübəsi:   

a) vəziyyətə subyektiv hazırlıqsızlıq (insan vəziyyəti prinsipcə qeyri-mümkün kimi qəbul 

edir; b) bu vəziyyətdə hərəkətlərin alqoritminin bilməməsi; c) oxşar vəziyyətlə mübarizə təc-

rübəsinin olmaması; 

2) Şəxsi yetkinlik dərəcəsi; 3) Gender xüsusiyyətləri; 4) İnsanın özünə hörməti; 5) Sub-

yektiv nəzarət səviyyəsi; 6) İnsani dəyərlər sistemi və s. 

Böhran (yun. krisis – qərar, dönüş nöqtəsi) – məqsədlərə çatmaq üçün vasitələrin qeyri-ka-

fi olmasının gözlənilməz problemlərə səbəb olduğu mühakimə, dönüş nöqtəsi, sarsıntı, keçid 

vaxtı. Böhran sistemin tarazlıq vəziyyətinin pozulması, bir şeyin kəskin dəyişməsi, kəskin ke-

çid vəziyyəti, kəskin çətinlikdir. “Böhran” sözü təcili, təhlükə və hərəkətə ehtiyac mənasını 

daşıyır. 

Böhran vəziyyətində insandan qısa müddət ərzində dünya və özü haqqında fikirlərini əhə-

miyyətli dərəcədə dəyişməyi tələb edilir. Bir qayda olaraq, adi həyat tərzini, dəyərləri və dü-

şüncə tərzini qorumaq imkanı tamamilə istisna edildikdə, bir insan üçün ekstremal (fövqəla-

də) vəziyyət böhrana çevrilir.   

Qeyd etmək lazımdır ki, elmi ədəbiyyatda və psixoloji təcrübədə bir tərəfdən fövqəladə və 

ekstremal vəziyyətlər, digər tərəfdən ekstremal və böhran vəziyyətləri arasında fərq olduqca 

şərtidir.   

Bəs ekstremal vəziyyətin subyektləri kimlərdir? 

Ekstremal vəziyyətin subyekti psixotravmatik amillərə (ekstremal şəraitə) məruz qalmış 

şəxsdir. Mənfi təsirin xarakterinə uyğun olaraq altı qrup subyektlər fərqləndirilir [Y.S.Şoyqu 

və başqaları]. 

1. Mütəxəssislər - zərərçəkmişlərə yardım göstərən, fövqəladə halların nəticələrinin aradan 

qaldırılmasında iştirak edən şəxslər. Ekstremal şəraitin tədqiqatçıları və xilasedicilərin özləri 

qeyd edirlər ki, digər insanlara kömək etməklə bağlı peşə vəzifələrini yerinə yetirmək vəziy-

yətində emosional hisslər uzaqlaşır, mütəxəssis ilk növbədə tapşırığa diqqət yetirir.   

2. Qurbanlar - ekstremal şəraitin təsirindən bilavasitə təsirlənən insanlar (ölülər, yarala-

nanlar, fiziki və ruhi xəsarət alanlar). Qurbanların psixi reaksiyaları bir neçə mərhələdə baş 

verir: qəhrəmanlıq, məyusluq, sağalma. 

3. Əziyyət çəkənlər (maddi və ya fiziki) - yaxınlarını itirmiş və ya taleyi haqqında heç bir 

məlumatı olmayan, evini, əmlakını və s. itirənlər. Əziyyət çəkənlərin başlarına gələn kədərlə 

barışmaq, dəyişən həyat şəraitinə uyğunlaşmaq xüsusilə çətindir. Bu qrupda gecikmiş psixi 

nəticələrin ən çoxu aşkar edilir. 

4. Şahidlər - fövqəladə vəziyyət zonasına yaxın ərazidə yaşayan insanlardır. 
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5. Müşahidəçilər - baş verənlər haqqında məlumat alan və hadisə yerinə gələn insanlardır. 

Bu iki qrupdakı insanların sterssalma dərəcəsi əsasən onların şəxsi xüsusiyyətlərindən və 

keçmişdə belə vəziyyətlərlə rastlaşmalarından asılıdır. Müşahidə olunan ekstremal vəziyyət 

onlar üçün şəxsi əhəmiyyət kəsb edirsə, bu, psixi (qorxu, nevrozlar, yuxusuzluq, baş ağrısı) 

pozuntulara səbəb ola bilər. 

6. Televiziya tamaşaçıları - kütləvi informasiya vasitələrinin (medianın) köməyi ilə ekstre-

mal hallar haqqında məlumat alan və vəziyyətin inkişafını izləyən insanlardır. Y.S.Şoyqu föv-

qəladə halların mediada işıqlandırılmasının mənfi psixoloji nəticələrinin bir sıra hallarını təs-

vir edir. Yaxın planda dağıntılar, qurbanların şikəst cəsədləri, yaralılar göstərilir. Bu, insanlar-

da qorxuların inkişafına, özləri və yaxınları üçün narahatlığa, təhlükəsizlik hissinin pozulma-

sına, depressiya vəziyyətinə, fiziki sağlamlığın pisləşməsinə və əvvəllər qazanılan travmatik 

təcrübənin aktuallaşmasına səbəb ola bilər. Beləliklə, ekstremal vəziyyətdə müxtəlif subyekt-

lərin travmatizasiyasının həm ümumi meylləri, həm də xüsusiyyətləri var. Travmatizasiya də-

rəcəsi əsasən subyektiv amillərlə müəyyən edilir. 

Heç şübhəsiz ki, praktik planda əhaliyə son dərəcə yüksək stressogen ekstremal şəraitlərin 

dağıdıcı nəticələrini kompensasiya etməyə imkan verə biləcək təcili kömək göstərilməsinin 

yeni strategiya və texnologiyalarının işlənilməsi, tətbiqi zəruridir. Lakin buna paralel olaraq 

həm ekstremal şəraitlərə hazır olmaq, həm də onun doğurduğu psixi pozuntuların və arzu-

olunmaz psixi reaksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı yeni və adekvat psixoloji yardım 

üsullarının işlənilməsi də son dərəcə vacibdir. 

Məqalənin aktuallığı. Son illərin hadisələri hər hansı ekstremal vəziyyətə - təbii fəlakət-

lərə, zorakılığın müxtəlif formalarına hazır olmaq zərurətini irəli sürür. Təəssüf ki, insan böh-

ran vəziyyətlərində çox zaman köməksiz və müdafiəsiz olur. Ekstremal vəziyyətə düşərək, 

adət etdiyi şeylərdən, istidən,  işıqdan, yeməkdən məhrum olan, ailəsini və evini itirən insanın 

keçirdiyi şok, sarsıntı şəraitindən və onun hazırlıq səviyyəsindən asılıdır. Müşahidə və təcrü-

bələr göstərir ki, ən səmərəli yol – insanları, o cümlədən uşaqları təhlükələrdən qorumağa ça-

lışmaqdansa, onlara təhlükələrin əhatəsində yaşamağı öyrətmək lazımdır.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Ekstremal vəziyyətə düşərək, adət etdiyi şeylərdən, istidən,  

işıqdan, yeməkdən məhrum olan, ailəsini və evini itirən insanın keçirdiyi şok, sarsıntı şəraitin-

dən və onun hazırlıq səviyyəsindən asılıdır. Ekstremal vəziyyət təkcə özünün və ya yaxınları-

nın həyatına real, obyektiv olaraq mövcud olan təhlükə ilə deyil, həm də baş verənlərə müna-

sibətimizlə yaranır.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb və ümumtəhsil müəssi-

sələrdə psixoloji işlərinin təşkili prosesində istifadə etmək olar. 
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  С.А. Мамедова 

 

Понятие экстремальных состояний  

и его психологическая природа 

 

Резюме 
 

События последних лет заставляют быть готовыми к любой экстремальной ситуа-

ции – стихийным бедствиям, различным формам насилия. К сожалению, во времена 

кризиса люди часто беспомощны и беззащитны. Это зависит от степени шока человека, 

находящегося в экстремальной ситуации, лишенного привычных вещей, тепла, света, 

еды, потерявшего семью и дом, и степени его подготовленности. Экстремальная си-

туация возникает не только от реальной, объективной угрозы жизни себе или своим 

близким, но и от нашего отношения к происходящему. 

 

 S.A. Mamedova 

 

The concept of extreme states and its psychological nature 

 

Summary 
 

The events of recent years force us to be prepared for any extreme situation - natural 

disasters, various forms of violence. Unfortunately, in times of crisis, people are often 

helpless and defenseless. It depends on the degree of shock of a person who is in an extreme 

situation, deprived of the usual things, warmth, light, food, who has lost his family and home, 

and the degree of his preparedness. An extreme situation arises not only from a real, objective 

threat to life for ourselves or our loved ones, but also from our attitude to what is happening. 
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Bəşəriyyət tarixi boyunca müxtəlif cəmiyyətlərdə fərqli tezliklərlə görülən intihar iqtisadi, 

mədəni və sosial yönləri olan hadisələrlə üz-üzə qalmışdır. İntihar ideyası, meyli və cəhdi hə-

yat həvəsi ilə toqquşur. Buna görə də psixi pozğunluğun əlaməti hesab olunur. Mənşəyi Qə-

dim Yunanıstana aid olan “travma” sözü dərinin bütövlüyünün pozulduğu hər cür zədə təcrü-

bəsi deməkdir. Travmalar ruhi və fiziki travmalar kimi iki fərqli istifadəsi var. Travma fərdin 

fiziki və ya mənəvi varlığını fərqli şəkildə yaralayan, incidən və sıxan bütün həyat hadisələri 

üçün istifadə edilən bir anlayışdır. 

Müharibədən sonra müharibə iştirakçılarının bir qismində postravmatik stress pozuntusu 

yaranır. Bunun səbəbi müharibə zamanı insanın keçirdiyi aşırı stress, qorxu, həyəcanın  sinir 

sisteminə olan təsirdir. Bu pozuntu çox ağır nəticələrə, o cümlədən intihara səbəb ola bilər. 

Postravmatik pozuntunun qurbanları mütləq şəkildə ixtisaslaşmış psixoloji yardım almalıdır. 

Müalicə və reabilitasiya almadığı halda bu insanlarda illər keçəndən sonra da ağır nevroloji 

problemlər, cəmiyyətə adaptasiya, iş və ailə ilə bağlı problemlər və s. mümkündür. Posttrav-

matik stress pozuntusu, yaşanmış travmatik stressdən sonra bir neçə simptomun ortaya çıxma-

sı ilə müşahidə olunan pozuntudur. Bu simptomlara hədsiz qorxu, çarəsizlik və ya dəhşətli anı 

yenidən yaşama aid edilir. Diaqnozun qoyulması üçün əlamətlər ən azı 1 ay müddətində in-

tensiv şəkildə müşahidə olunmalı və klinik baxımdan bəlli narahatlığa və ya sosial, peşə key-

fiyyətlərinə, funksionallığa və digər vacib sahələrdə problemlərin yaranmasına gətirib çıxar-

malıdır. 

 

Epidemiologiya 

 

Travmatik hadisələr digərlərindən fərqli olaraq, cəmiyyətin böyük hissəsinə təsir göstərir. 

1967-1991-ci illər arasında dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən fəlakətlər 7.000.000 insa-

nın həyatına son qoyub və 3 milyard insana başqa formada psixoloji təsir göstərmişdi. “İnsan-

lara təsirin xarakterinə görə bütün təhlükələr zərərli və zədələyici amillərə bölünür. Zərərli 

amillərin təsiri insanın əhvalının pisləşməsinə səbəb olur. Zədələyici amillərin təsiri isə adam-

ların travma almasına və ya tələf olmasına gətirib çıxarır” (1, s. 14). Bu müddət daxilində in-

kişafda olan ölkələrdə hər il təxminən 117 milyon, inkişaf etmiş ölkələrdə isə 700.000 insan 
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fəlakətin təsiri altında qalmışdı. Rəqəmlər ürküdücü görünür. Müharibə insan əliylə edilən 

şiddət hadisələrindən ən dəhşətlisidir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 127 müharibə olub 

və bunlarla bağlı rəsmi statiktik məlumatlara əsasən 21.8 milyon, Qızıl Xaç Cəmiyyətinin rə-

qəmlərinə görə isə 40 milyon insan dünyasını dəyişmişdir. Bu 127 müharibənin sadəcə ikisi 

inkişaf etmiş ölkələrdə olub. 1990-cı ildə dünya miqyasında sığınacaqda yaşayan və ölkə da-

xilində yerlərini dəyişən insanların sayı 30 milyon olduğu halda 1993-cü ildə bu say 43 mil-

yona çatıb. Avtoqəzalar, işgəncə, təcavüz, ailədaxili şiddət kimi insanların əksəriyyətinin və 

yaxud bir neçə insanla birlikdə məruz qaldıqları şiddət hadisələri çox zaman gözdən  yayınır. 

Amma bu cür hadisələrə məruz qalan insanların sayı, fəlakətlərdən təsirlənənlərdən daha çox-

dur. 

ABŞ-da 8090 nəfərlik tədqiqat qrupu üzərində aparılmış araşdırmada kişilərdə PTSP-nun 

geniş yayıla səbəbi döyüş, ağır yaralanma və ya ölümə şahidlik etmə olduğu təqdirdə, qadın-

larda ən geniş yayılmış səbəb təcavüz və cinsi istismar olduğu təsbit olunmuşdur. Kişilərin 

60.3%-i, qadınların 50.3%-i həyat müddətində PTSP-nun ümumi xüsusiyyətlərində qeyd olu-

nan simptomlardan ən azı birini travmatik hadisə nəticəsində keçirmişdir.  

 

Psixoanalitik yanaşma 

 

Z. Freydə görə, insan travmayla qarşılaşdıqda hədsiz təşvişin nəticəsi olaraq təbii adaptasi-

ya bacarığı pozulur və repetitiv kompulsiya (təkrarlanan davranış) kimi daha primitiv müda-

fiəyə yönəlir. Travma anında fəaliyyətə maneə yaradılması və travmaya heç nə edə bilməməsi 

insanda ruhi pozuntu faizini artırır. Daha sonra hadisənin yuxuda və simptomlarda təkrarlan-

ması, hadisə anında çətinlikdən uzaqlaşma üçün şərait yaradır. Travmanın təsirini müəyyən-

ləşdirən ən vacib faktor daha öncəki basdırılmış duyğulardır. Basdırılmış duyğular üzərində 

nəzarəti itirən fərdlər, travmaya qarşı “zəif”dirlər. Egonun gələcək hadisələri öncədən yaşama 

və beləliklə, gələcəyi formalaşdırma bacarığı, gözlənilməyən hadisələr qarşısında adekvat ha-

zırlanmadığından ani, gözlənilməyən və qarşısıalınmayan hadisələr, böyük miqdarda həyəca-

na və impulslar çoxluğuna yol açır. Obyektiv şəkildə nəzarət olunmayan sahələrdə xüsusi təş-

viş pozuntuları yaranır. Əsasən də dərk etmə, anlama, enerjinin düzgün yönləndirilməməsi 

halları ortaya çıxır. Bu halda narahat olan insan yata bilmir. Travmanın yuxularında davamlı 

şəkildə təkrarlanması xəstə üçün real işgəncə olduğu halda, digər tərəfdən rahatlama vasitəsi-

dir. Bir travma şüuraltına təsir göstərən təşvişin artmasıyla və ya şüuraltı üçün lazım olan 

enerjinin azalmasıyla bağlı nevrotik problemlərə gətirib çıxarar. 

 

Koqnitiv-bihevioral yanaşma 
 

Bu yanaşmaya əsasən travmanın təsirləri aşağıda göstərilən 2 təməl xüsusiyyətə bağlıdır. 

1. İnsanın qavrama sahəsindən kənar mövcudluq. Travmatik hadisələr, insanın qavrama-

sından yüksəkdir və bunları mövcud qavrama sxemlərinə bölmək çətindir. O, özünü dəyərli 

və təhlükəsiz hiss etmə, dünyanı başa düşmə və qəbul etmiş kimi görünmə, digər insanlara 

güvənmə duyğu və düşüncələrini sarsıdır. Belə halarda qəbul edilməyən travmatik hadisə in-

kar olunur, qarabasma, bihevioral faktorlar, somatik simptomlar, panik və qəzəb şəklində 

kompulsiyalar təkrarlanır. 

2. Bu pozuntu klinik tərəfdən müəyyən narahatlığa və ya sosial, peşə keyfiyyətlərinə və ya 

funksionallığa əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərir və digər sahələrdə də eyni zamanda 

adekvat pozuntuların yaranmasına gətirib çıxarır. Terapeya əsasən 3 mərhələni əhatə edir. Bi-
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rinci terapeya, travmanın qarşısının alınması və ya hadisədən öncəki vəziyyətə hazırlıq; ikinci 

terapeya, hadisədən sonrakı reabilitasiya tədbirləri və hadisənin təsirinin aradan qalıdırılması 

istiqamətində korreksion tədbirlər, üçüncü terapeya ortaya çıxan psixiatrik problemlərin ara-

dan qaldırılması və cəmiyyətə adaptasiya prosesi. 

Məqalənin aktuallığı. Yaşadığımız cəmiyyətdə demək olar ki, hər gün minlərlə insan psi-

xoloji travmaya məruz qalır. Hər birimiz hər an belə travmalarla üz-üzə qala bilərik. Bu trav-

malara məruz qalmaq və ya bu cür travmalı insanlarla yaşamaq o qədər də asan deyil. Cəmiy-

yət üçün problem yaradan məsələdir. Tədqiqatda şəxsin psixolji travmaya məruz qalma sə-

bəbləri verilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi çox böyükdür. Tədqiqat hal-hazırda bü-

tün dünyada geniş yayılmış psixoloji travmalara məruz qalan insanlara yardım məqsədilə hə-

yata keçirilən postravmatik psixoloji yardıma həsr olunmuşdur. Onların qarşılaşdığı problem-

lər, səbəblər, yanaşmalar geniş şəkildə izah edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllim və tələbələr, eləcə də psi-

xoloji travmaya məruz qalmış şəxslər yararlana bilərlər. 
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        М.Р. Юсифзаде   

 

Посттравматическая помощь в психологии 

 

Резюме 

 
Статья посвящена людям, перенесшим психологическую травму. Такие люди пере-

живают травмы по разным причинам, и эти травмы негативно сказываются на всех сфе-

рах их жизни, а также на отношениях с людьми. Их реакции проявляются по-разному - 

шок, стресс, агрессия, страх, возбуждение. В статье представлена информация об этом. 

Существуют некоторые психологические подходы к преодолению этой проблемы. Они 

упоминаются в статье. 
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M.R. Yusifzade 

 

Posttraumatic assistance in psychology 

 

Summary 

 
The article is dedicated to people suffering from psychological trauma. Such people 

experience trauma for a variety of reasons, and these traumas negatively affect all areas of 

their lives, as well as their relationships with people. Their reactions manifest themselves in 

different ways - shock, stress, aggression, fear, excitement. The article provides information 

about this. There are some psychological approaches to overcome this problem. These are 

mentioned in the article. 
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İnsanlar yalnız bir-birilə qarşılıqlı fəaliyyətdə olmur, ünsiyyət yaratmır, öz münasibətlərini 

qurmur, eyni zamanda bir-birilərinə təsir göstərir. İnsan nə qədər yaşayırsa, mövcuddursa, in-

sanların bir-birinə təsiri də mövcuddur. Amma qədim zamanlarda insanlar bir-birinə ancaq 

sözlərin, intonasiyaların, jest və mimikaların köməyi ilə təsir edə bilirdilər. Müasir dövrdə isə 

insan şüuruna təsir etmək üsulları daha müxtəlif və effektiv xarakter daşıyır. Bu da min illərlə 

toplanılmış praktik təcrübənin və xüsusi texnologiyanın yaranması nəticəsində mümkün ol-

muşdur. 

Psixoloji təsir-insanların digər insanlara və onların qruplarına istiqamətlənmiş onların şəx-

siyyətinin psixoloji xarakteristikasının, qrup normalarının, ictimai rəylərinin, əhvali-ruhiyyə-

lərinin və həyəcanlarının dəyişilməsinə yönəlmiş sosial-psixoloji aktivliyidir (4, s. 325).  

Psixoloji təsirin üç mərhələsini göstərirlər: 

1) əməliyyat, bu zaman subyektin fəaliyyəti həyata keçir; 

2) prosesual, bu zaman təsirin obyekt tərəfindən qəbul edilmək və qəbul edilməmək məsə-

ləsi durur; 

3) nəticə, bu zaman təsir obyektinin psixikasında yaranan dəyişiklik nəticəsində cavab 

reaksiyası verilir. 

Psixoloji təsirin vasitəsilə psixikanın yenilənməsi genişliyinə və müvəqqəti sabitliyinə gö-

rə müxtəlif ola bilər. Birinci kriteriyaya əsasən hər hansı bir (məsələn, insanın hər hansı hadi-

sə haqqında fikri) və bir neçə psixoloji keyfiyyətlərin dəyişilməsi özünü göstərir. İkinci kri-

teriyaya görə, psixikada olan dəyişiklik uzunmüddətli və qısamüddətli xarakter daşıya bilər. 

Psixoloji təsir ayrıca insanın, insanlar qrupunun psixikasının konkret sferalarına və ya 

ümumiyyətlə bütövlükdə ictimai şüura yönəlir: 

 Tələbat – motivasiya (biliklər, inandırma, mənəvi dəyərlər, maraqlar, arzular); 

 İntellektual-idraki (duyğular, qavrayış, təsəvvür, diqqət və təfəkkür) 

 Emosional-iradi (emosiyalar, hisslər, əhvallar, iradi proseslər) 
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 Kommunikativ davranış (xarakter və ünsiyyət xüsusiyyətləri, qarşılıqlı təsir, qarşılıqlı 

münasibətlər, şəxsiyyətlərarası anlama). 

Bu onu göstərir ki, psixoloji təsir o vaxt daha çox effekt verir ki, onun konkret sferalar 

olan fərdi, qrup və ictimai şüurun funksionallaşma xüsusiyyətlərinə uyğunluğu nəzərə alınır. 

Psixoloji təsirin öz qanunauyğunluqları vardır: 

 əgər o ilk növbədə şəxsiyyətin tələbat-motivasiya sferasına yönəlmişsə, o zaman nəticə 

əsasən şəxsiyyətin istiqamətlərində və motivasiyasında (maraqlar və arzularda) özünü göstə-

rir; 

 əsasən psixikanın emosional sferası nəzərdə tutulursa, bu zaman daxili həyəcanlarda və 

şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə əks olunur; 

 hər iki göstərilən sferanın birləşməsi isə insanın iradi aktivliyinə təsir etməyə imkan ya-

radır və beləliklə onların davranışını idarə etməyə kömək edir; 

 kommunikativ - davranış sferasına təsir (qarşılıqlı münasibətlər və ünsiyyət) sosial-psi-

xoloji komfort və diskomfort yaratmağa imkan verir, insanları ətrafdakılarla ya əməkdaşlıq et-

məyə, ya da konfliktə girməyə məcbur edir; 

 insanın intellektual-idraki sferasına psixoloji təsir nəticəsində onun təsəvvürləri, daxil 

olmuş informasiyaya uyğun qavrayışının xarakteri və nəticədə “dünya haqqında təsəvvür” la-

zımi tərəfə dəyişir (4, s. 331). 

Psixoloji təsir insanlar tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirilir: mövcud olma 

şəraitini təkmilləşdirmək, qarşılıqlı təsir və birgə fəaliyyət üçün əlverişli şərait yaratmaq məq-

sədilə, siyasi və pedaqoji məqsədlə, çox vaxt eqoistik və başqa təsəvvürlərə görə. 

Xarici və ölkə tədqiqatçılarının fikrinə əsasən psixoloji təsirin bir neçə növü müəyyənləş-

dirilmişdir: informasiya vasitəsilə psixoloji, psixogen, psixoanalitik, neyrolinqvistik, psixot-

ron və psixotrop psixoloji təsir. 

1. İnformasiya vasitəsilə psixoloji təsir (çox vaxt onu informasion – təbliğatçı, ideoloji 

təsir adlandırırlar) – bu sözlə informasiya vasitəsilə təsir etməkdir. Bu növ psixoloji təsirin 

əsas məqsədi insanlarda müəyyən ideologiyanın, baxışların, inamların yaradılmasıdır. Eyni 

zamanda o insanlarda müsbət və mənfi emosiyalar, hisslər, hətta kəskin, geniş kütləvi reaksi-

yalar yaradır, sabit təsəvvür–obrazları formalaşdırır. 

2. Psixogen təsir fərdin beyninə fiziki təsir nəticəsində yaranır, bunun nəticəsində normal 

sinir-psixi fəaliyyətin pozulması özünü göstərir. Məsələn, insanın baş beyni zədələndikdə o 

rasional fikirləşmək qabiliyyətini itirir, yaddaşı korlanır və s. Bəzən də insan elə fiziki faktor-

ların təsirinə məruz qalır ki, (səs, işıqlanma, temperatur və s.) onlar müəyyən fizioloji reaksi-

yalar nəticəsində psixi vəziyyəti dəyişdirir. Ətraf şəraitin və ya hər hansı hadisələrin (məsələn, 

kütləvi dağıntılar, çoxlu insan tələfatı) insan şüuruna şok təsiri nəticəsində insan rasional hə-

rəkət edə bilmir, fəzada oriyentasiya qabiliyyətini itirir və bu zaman o affekt və ya depressiya 

keçirir, panikaya və stupora düşür. İnsan ətraf reallığın müxtəlif cür təsirlərinə qarşı nə qədər 

az hazırdırsa, o qədər onun psixogen itkilər adlandırılan psixi travmaları çox olacaqdır. Psixo-

gen təsir kimi daha çox rast gəlinən məsələn, rənglərin insanın psixofizioloji və emosional və-

ziyyətinə təsiridir. Belə ki, eksperimental olaraq müəyyən edilmişdir ki, purpur, qırmızı, na-

rıncı və sarı rənglərin təsiri nəticəsində insanın tənəffüsü, nəbzi tezləşir və dərinləşir, arterial 

təzyiqi yüksəlir, yaşıl, mavi və göy rənglərin təsiri isə əks effekt göstərir. Birinci qrup rənglər 

qıcıqlandırırcı, ikinci qrup isə sakitləşdirici təsir göstərir. 

3. Psixoanalitik (psixokorreksion) təsir-insanın şüuraltına terapevtik üsullarla, xüsusilə 

hipnoz və dərin yuxu vəziyyətində təsirdir. Eyni zamanda normal vəziyyətdə insanların şüurlu 

olaraq qəbul etməməsini çıxmaqla ayrıca adamlara olduğu kimi, insanlar qrupuna da təsir et-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 420 

mək imkanları mövcuddur. Məsələn XX əsrin 80-ci illərində professor İ.V.Smirnov kompyu-

ter psixoanalizinin və kompyuter psixokorreksiyasının texnologiyasını işləyib hazlrlamışdır 

ki, bu aşağıdakı məsələlərin həyata keçirilməsinə imkan verirdi: 

 Sürətli vizual baxış və ya müxtəlif stimulların - söz, obraz, ifadələrin sürətli oxunması 

zamanı orqanizmin ətraf mühitin təsirlərinə reaksiyasının təhlilini həyata keçirməyə; 

 İnsanın şüuraltında olan fərqlikləri dəqiq müəyyənləşdirmək və onun hər bir insan üçün 

əhəmiyyətini ölçmək, insanın gizli motivasiyasını, həqiqi istiqamətini və meylini müəyyən et-

mək; 

 Müəyyən edilmiş və təhlil olunmuş informasiyanın əsasında psixikanın insanı narahat 

edən nevrotik halları haqqında tam məlumat əldə etmək; 

 Lazım gəldikdə psixi vəziyyətin məqsədəyönəlmiş (arzuya uyğun olaraq-tez və ya fasi-

lələrlə) korrerksiyasını keçirmək. Bunun əsas fəaliyyət faktoru kimi sözlər - komanda, şəkil –

obraz və hətta iy - motivator kimi çıxış edir. 

 Adətən insanın psixikasının və davranışının səsli idarə olunması prosesində sözlü təlqin 

kodlaşdırılmış formada səsli informasiyanın istənilən daşıyıcısına ötürülür (audio kassetlər, 

radio və ya televiziya verilişləri, səs effektləri və s.) İnsan dincəlmək otağında musiqiyə və ya 

səsə qulaq asır, filmin personajlarını izləyir, amma heç şübhə etmir ki, onların içərisində insa-

nın şüuru tərəfindən qəbul edilməyən, amma şüuraltında qeyd olunan komandalar, əmrlər var-

dır. Həmin əmrlər insanı yazılanları yerinə yetirməyə məcbur edəcəkdir. 

4. Neyrolinqvistik təsir (NLP-neyrolinqivistik proqramlaşdırma) - insanların şüurlarına 

xüsusi linqvistik proqramların daxil edilməsi ilə onların motivasiyasını dəyişən psixoloji təsir 

növüdür. Bu zaman təsirin əsas obyekti beynin neyrofizioloji aktivliyidir və buna uyğun ola-

raq emosional-iradi vəziyyətin yaranmasıdır. Bu zaman əsas təsir vasitəsi kimi xüsusi seçilmiş 

verbal və qeyri-verbal linqvistik proqramlar çıxış edir, bu proqramların məzmunun mənimsə-

nilməsi tapşırılmış istiqamətdə insanın baxışlarının, inanclarının, təsəvvürlərinin dəyişilməsi-

nə səbəb olur. Neyrolinqvistik təsirin subyekti kimi mütəxəssis çıxış edir. O əvvəlcə psixikada 

olan ziddiyyətli (konfliktli baxış və inancları və eyni zamanda bunun əsasında yaranan emosi-

onal vəziyyətləri (həyəcan, əhval, hisslər) üzə çıxardır. Sonrakı mərhələdə isə instruktor xü-

susi üsulların köməyi ilə onlara real vəziyyətlərinin diskomfortluğunu dərk etməyə kömək 

edir (sosial-iqtisadi, mədəni, fiziki və psixoloji vəziyyətin təsirinin nəticəsi kimi) və insanın 

şüurunda dəyişiklik edir. Bu dəyişiklik insana həyat situasiyasını başqa cür qəbul etməyə və 

insanlara münasibətləri başqa cür qurmağa məcbur edir. 

Psixoanalitik və neyrolinqvistik psixoloji təsir növləri o zaman xeyirlidir ki, onlar huma-

nist məqsədlər üçün istifadə olunur. Əgər bu psixoloji təsir növlərini başqalarının üzərində 

hökmranlıq etməyi təmin etmək və buna nail olmaq üçün istifadə olunursa bu zaman onlar 

psixoloji zorakılıq xarakteri daşıyır. 

5. Psixotron (parapsixoloji, ekstosensor) təsir - bu başqa adamlara informasiyanın duyğu-

lardan kənar (dərk olunmayan) qavrayış vasitəsilə ötürülməsi yolu ilə təsiridir. 

Bununla bağlı qeyd etmək vacibdir ki, televiziya və başqa kütləvi seanslar, ekstrosensor 

təsir adı ilə (məsələn, vaxtı ilə Kaşpirovski, Çumak və digər sehrbazlar) adi bir yalanın nümu-

nəsidir. Çox vaxt burda kütləvi hipnoz, daha çox dərəcədə kütləvi isteriya, kütləvi psixoloji 

yoluxma əsas rol oynayır. 

Psixotron təsirə gəldikdə isə burada beynin yüksək keyfiyyətli və aşağı keyfiyyətli kodlaş-

dırılması işi ilə bağlı, müəyyən psixoloji reaksiyaların stimullaşdırılması məqsədilə kimyəvi 

və bioloji vasitələrin istifadəsi üçün bioloksin qurğuların yaradılması ilə bağlı faktlar artıq 

məlumdur. 
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 Psixotronika əsasən şüura təsirin texniki vasitələrinə əsaslanan metodlara uyğunlaşır. Mə-

sələn  rəng ləkələri ilə yaranan effektdən, kompyuter virusundan istifadə olunur ki, bu da apo-

kalip “heyvan sayı”- 666 (V666) ilə müəyyən olunur. Bu virus şəxsi EVM operatorunun 

psixofizioloji vəziyyətinə mənfi təsir gücünə malikdir (hətta ölümlə də nəticələnə bilir). Onun 

fəaliyyət prinsipi güclü təlqin vasitəsi olan 25-ci kadr fenomeninə əsaslanır.“25-ci kadr feno-

meni” ona əsaslanır ki, insan yalnız sensor (dərkedilmiş) deyil, həm də subsensor (dərkedil-

məmiş) qavrayış diapazonuna malikdir, burada da şüurda kənar, psixika vasitəsilə informasiya 

mənimsənilir. Məsələn, əgər filmə baxdıqda əgər dəqiqədə 24 kadra 25-ci kadr, amma başqa 

informasiyalı kadr əlavə olunsa, tamaşaçılar bunu hiss etmirlər, amma bu onların emosional 

halına və davranışına hiss olunacaq dərəcədə təsir göstərir. Çoxsaylı eksperimentlər göstərir 

ki, bir saniyə ərzində baş beyin mərkəzləri 25-ci siqnalı qəbul və təhlil edə bilir. Bundan baş-

qa qavrayışın subsensor rejimində təqdim olunan informasiya adi normadan daha effektiv mə-

nimsənilir. Alimlər bunu onunla izah edirlər ki, “orta” insanın psixi fəaliyyətinin 97%-i şüur-

altı səviyyədə təzahür edir, yalnız 3%-şüurlu rejimdə. 

Psixotrop təsir - insanların psixikasına tibbi preparatların, kimyəvi və bioloji maddələrin 

köməyi ilə təsir etməkdir. Bəzi iyli maddələr insan psixikasına güclü təsir göstərir. Amerika 

psixiatrı A. Xirş müəyyən etmişdir ki, müəyyən iylər insanın hərəkətlərində və davranışında  

konkret dəyişikliklərə səbəb olur. O çox sadə və biznesə yarayan işlə başlamışdır. O özü tərə-

findən xüsusi olaraq hazırlanmış esensiyanı mağazanın müxtəlif şöbələrində yaymışdır. Mə-

lum olmuşdur ki, bu şöbələrdə digərlərinə nisbətən daha çox mal satılır, daha çox alıcı cəlb 

olunur. Sonra o artıq çəkidən əziyyət çəkən 3193 könüllünü seçərək, onları yarım ildə 12,7 

kq. arıqlamağa vadar etdi. Hər şey çox sadə idi- insanlar aclıq hiss edən kimi, A. Xirş onlara 

yeməyə icazə verirdi, amma əvvəlcə onlara xüsusi aromatizatoru iyləməyi təklif edildi. Üzə-

rində təcrübə aparılanlar onu nə qədər iyləyirdilərsə, bir o qədər kilo atırdılar. Nəhayət, tədqi-

qatçı müəyyənləşdirdilər ki, iylər əməyin məhsuldarlığına da təsir edir. Onun fikrinə görə, iy 

bir idarəetmə pultu kimi insanın emosiyalarına təsir edərək, oradan da onun davranışını istiqa-

mətləndirir. İylərin, ətirlərin köməyi ilə insanın arterial təzyiqini artırmaq və ya azaltmaq olar, 

ürək döyüntülərini çoxaltmaq və azaltmaq olar, insanı ehtiraslandırmaq və ya ehtirasını yatırt-

maq olar. Müəyyən edilmişdir ki, bəzi iylər depressiyalı xəstələrin depressiyasını aradan gö-

türməyə kömək edir, onların əhvalını yaxşılaşdırır. Klinik araşdırmalar göstərmişdir ki, lavan-

danın, çobanyastığının, limonun ətri insanın beyin fəaliyyətinin aktivliyini depressantlardan 

daha çox azaldır. Jasmin, qızılgül, nanə, qərənfil isə artırır. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə isə insan şüuruna təsir etmək üsulları daha müxtəlif 

və effektiv xarakter daşıyır. Bu səbəbdən psixoloji təsirin növləri və qanunauyğunluqlarını 

bilmək insanlar tərəfindən hansı məqsədlər üçün həyata keçirilməsini anlamaq baxımından 

əhəmiyyət kəsb edir və məqalənin aktual olmasını önə çıxardır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixoloji təsirin növləri və qanunauyğunluqlarına ye-

ni prizmadan yanaşılaraq ətraflı şərh edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnsanlara təsir etməyin yollarını bilmək və on-

lardan psixoloji xidmət sahəsində istifadə etmək baxımından əhəmiyyət daşıyır. Psixoloqlar, 

tələbələr və magistrantlar öz praktik işlərində tətbiq edə bilərlər. 
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В далеком своим историческом прошлом люди умели влиять друг на друга пос-

редством слов, интонации, жестов, мимики. Сегодня способы воздействия на челове-

ческое сознание стали намного более разнообразными и эффективными. В статье раск-

рывается понятие, виды и закономерности психологического воздействия. 
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Types and patterns of psychological effect 

 

Summary 
 

People were able to interact with each other through words, intonation, gestures, facial 

expressions in the ancient time. Today, the methods of influencing human consciousness have 

become much more diverse and effective. The article reveals the concept, types and patterns 

of psychological effects. 
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F. Zimbardo qeyd edir: “Utancaqlıq çox qeyri-müəyyən bir anlayışdır. Ona nə qədər ya-

xından nəzər salsaq, bir o qədər çox utancaqlıq növləri ilə rastlaşırıq” (1), F. Zimbardoya 

görə: “Utancaqlıq ünsiyyətdən qaçmaq və ya sosial təmaslardan qaçmaq istəyi ilə əlaqəli in-

san xüsusiyyətidir” (1). Bu tərif bu xüsusiyyətin mahiyyətini dəqiq əks etdirmir. Axı eyni şeyi 

introvert haqqında da demək olar. Susan Cain özünün “İntrovertlərin Gücü” adlı kitabında 

göstərir: “İntrovertliyi sağalmağa ehtiyacı olan xəstəlik kimi düşünməyin” (2). Çünki intro-

vertlər də içəqapanıq insanlardır və ünsiyyətə çox meyilli olmurlar. 

Oksford lüğəti “Utancaqlığı başqa insanların yanında xəcalət hissi” olaraq təyin edir (3). 

“Rus dili lüğəti”ndə S. I. Ozhegov, utancaqlığı “Bir insanın ünsiyyətdə, davranışda qorxaq və 

ya utancaq davranışa meyli” kimi xarakterizə edir (4). U.Cons və B.Karpenterin fikrincə, 

“Utancaq insanlar özlərini yöndəmsiz, pis dillərdən qorxan, təkbaşına təkid edə bilməyən in-

sanlar kimi qələmə verir, tənhalığa məhkum olduqlarını deyirlər” (5). V.N. Kunitsyna qeyd 

edirdi: “Ölkənin yetkin əhalisinin əhəmiyyətli bir hissəsi utancaqlar kateqoriyasına düşür (qa-

dınların 30%-i və kişilərin 23%-i). Məktəblilərdə isə 25-35% arasındadır” (6). 

Tədqiqatlar göstərir ki, susmaq müəyyən vəziyyətlərdə hiss etdiyimiz narahatlığa bir ehti-

mal cavabdır. Fizioloji səviyyədə, utancaq insanlar, öz sözlərinə görə, aşağıdakı hissləri yaşa-

yırlar: nəbz sürətlənir, ürək güclü döyünür, tər çıxır və mədədə kəpənəklər çırpınır və utancaq 

bir insanın gizlədə bilməyəcəyi şey - o qızarır. Bütün insanlar vaxtaşırı qızarır, mədə krampını 

və ya ürək döyüntüsünü hiss edirlər. Bununla belə, utancaq insanlar öz fizioloji hisslərinə diq-

qət yetirməyə meyllidirlər. Bəzən onlar özlərini narahat edən və ya utandıran bir vəziyyətlə 

qarşılaşana qədər gözləmirlər. Onlar bu simptomları vaxtından əvvəl yaşayır və yalnız hər şe-

yin pis olacağı haqqında düşünürlər. Utancaq insanın ən diqqətçəkən xüsusiyyəti yöndəmsiz-

likdir, yöndəmsizlik isə insanın daxili aləminə həddindən artıq qayğı göstərməyin zahiri təza-

hürüdür. 

Utancaqlığı aradan qaldırmaq üçün insan öz rahatlıq zonasından çıxaraq, öz üzərində ça-

lışmağa başlamalıdır. Utancaqlığın əsas səbəblərindən biri də özgüvənsizlikdən irəli gəlir. Bəs 

özgüvənsizliyi necə aradan qaldıra bilərik?! Bunu bir neçə addımda izah edə bilərik: 

1. Güclü və zəif tərəflərinizi dərk etmək və qarşınıza layiqli məqsədlər qoymaq. 

2. Şəxsiyyətinizin əsasını nəyin təşkil etdiyini müəyyənləşdirmək. Öz keçmişinizi təhlil 
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edərək, hansı şəxsi əlaqələrinizin və verdiyiniz qərarların sizi etdiyiniz kimi yaşamağa vadar 

etdiyini müəyyənləşdirmək.  

3. Özünə inam mütləqdir! 

4. Davranışınızın səbəblərini indiki vəziyyətinizin fiziki, sosial, iqtisadi və siyasi aspektlə-

rində nəzərdən keçirmək, lakin şəxsi çatışmazlıqlarınız baxımından deyil. 

5. Heç vaxt özünüz haqqında pis danışmamaq, xüsusən də “axmaq, qəribə, uduzan, islah 

olunmaz insan” kimi kateqoriyalı qiymətləndirmələrdən çəkinmək. 

6. Başqalarının şəxsiyyətinizi tənqid etməsinə imkan verməmək. 

7. Unutmayın ki, bəzən uğursuzluqlar və məyusluqlar yaxşıdır. Bəzi hallarda, inanılmaz 

səylər səhv məqsədlərə sərf olunur və sonra bizə vaxtında həyati bir dərs verməklə, uğursuz-

luqlar daha böyük xəyal qırıqlıqlarından qaçmağa imkan verir. 

8. Özünüzü narahat hiss etdiyiniz vəziyyətlərdən və ünsiyyət qurmaq istəmədiyiniz insan-

lardan qaçmaq. 

9. Özünüzə dincəlmək, özünüzü dinləmək, hobbilərdən və təkbaşına edə biləcəyiniz fəa-

liyyətlərdən həzz almaq üçün vaxt vermək. Bu şəkildə özünüzlə ünsiyyət qura bilərsiniz. 

10. Özünüzü həddindən artıq qorumamaq. Emosional donuqluq bahasına ağrıdan qaçmaq-

dansa, ən yaxşı şəkildə hərəkət etmədiyiniz üçün zaman-zaman ruhda ağrı hiss etmək daha 

yaxşıdır. 

11. Həyatda uzunmüddətli hədəflər təyin etmək. Həmçinin qısamüddətli məqsədlərə nail 

olmaq üçün real plan hazırlamaq.  

Deməli, yuxarıda qeyd etdiyimiz addımlarla özgüvəni formalaşdırdıqdan sonra, utancaqlı-

ğa qalib gəlməyin yollarını sadalayaq: 

1. Utancaqlığınızı anlamaq. 

2. Güclü tərəflərinizi tapmaq. 

3. Özünüzü sevməyi öyrənmək. 

4. Hamı kimi olmağa çalışmamaq. 

5. Təsdiq sözlər inanılmaz enerji daşıya bilər. Özünüzə təkrar-təkrar dediyiniz şey şüural-

tınız tərəfindən eşidilir və bu, əla işləyir. 

6. Özünüzü tənqid etməyi buraxmaq. 

7. Diqqətinizi anınıza yönəltmək - Nə etdiyinizin fərqində olun. 

8. Tərəqqinizi bir dəftərə qeyd etmək.  

Z. Freydə görə, “Utancaqlıq əlamətdir, o, şüuraltının yerinə yetirilməmiş primitiv istəklə-

rinə reaksiyanı ifadə edir” (7). Utancaqlıq probleminə yuxarıda göstərilən bütün nəzəri yanaş-

malar göstərir və təsdiqləyir ki, utancaqlıq özünə hörmətə və iddialara təsir edərək, onları hə-

yat vəziyyətləri ilə əlaqədar qeyri-adekvat edir. Və əksinə, qeyri-adekvat və xüsusən də aşağı 

özünə hörmət utancaqlığın əlamətidir. Psixoloji lüğət redaktə edən M.G. Yaroşevski özünü-

qiymətləndirmə və iddiaların səviyyəsi haqqında belə deyir: “...özünüqiymətləndirmə insanın 

özünün şəxsiyyətinin, imkanlarının, keyfiyyətlərinin və başqa insanlar arasında yerinin qiy-

mətləndirilməsidir” (8). Özünə hörmət insanın iddialarının səviyyəsi, yəni qarşısına qoyduğu 

məqsədlərin çətinlik dərəcəsi ilə sıx bağlıdır. İddialarla insanın real imkanları arasındakı uy-

ğunsuzluq ona gətirib çıxarır ki, o, özünü yanlış qiymətləndirməyə başlayır, nəticədə davranı-

şı qeyri-adekvat olur (emosional pozğunluqlar, artan narahatlıq, utancaqlıq və s.) Bunlar özü-

nə hörmətin ümumi anlayışları və iddiaların səviyyəsidir. 

Utancaqlıq hissi irəli getməyə, uğur əldə etməyə və fikirləri açıq-aydın ifadə etməyə im-

kan vermir. Utancaqlıq problemi geniş yayılıb və psixologiyada da  geniş araşdırılan bir prob-

lemdir. Fikri düzgün ifadə edə bilmək, rahat ünsiyyət qura bilmək bacarığı həyatda möhkəm 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 425 

addımlar atmağın və uğurun açarıdır. Utancaqlıq problemində genetikanın rolu qeyd edilsə 

belə, genetikadan daha çox digər həyati faktorların rolu böyükdür. Buna görə də narahatlığa 

əsas yoxdur, çünki insan öz üzərində hər gün müntəzəm şəkildə işləyərək, utancaqlıq proble-

mini aradan qaldırmağa müvəffəq ola bilər. Və yuxarıda sadalanan həm özgüvəni formalaş-

dırmaq, həm də utancaqlığı aradan qaldırmaq üçün sadalanan qaydalar həyatda tədbiq olunsa, 

ünsiyyət qurmaqdan həzz almaq və utancaqlıq problemini unutmaq mümkün olacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir cəmiyyətdə insanların mənəvi və maddi sferaları, onun eh-

tiyacları ünsiyyət problemini və ünsiyyət zamanı utancaqlıq problemini aktual edir. Həmçinin 

məqalənin aktuallığı ünsiyyət prosesində utancaqlığın diaqnostikası və korreksiyası istiqamət-

lərinin araşdırılıb seçilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ünsiyyət prosesində utancaqlığın diaqnostikası və 

korreksiyasının bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən iba-

rətdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin tə-

ləbə və şagirdləri istifadə edə bilər. 
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Диагностика и коррекция застенчивости в процессе общения 

 

Резюме 

 
Статья посвящена диагностике и коррекции проблемы застенчивости в процессе 

общения. В статье рассматриваются причины возникновения проблемы застенчивости, 

которая сегодня встречается у многих людей и диагностика застенчивости. А если вы 

смущаетесь, когда сталкиваетесь с трудностями в общении, в статье упоминаются спо-

собы преодоления этой проблемы - коррекция застенчивости. 
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Diagnosis and correction of shyness in the communication process 

 

Summary 

 
The article deals with the diagnosis and correction of the problem of shyness in the 

communication process. The article discusses the causes of the problem of shyness, which is 

found in many people today, and the diagnosis of shyness. And if you feel embarrassed when 

you face difficulties in communication, the article mentions ways to overcome this problem 

the correction of shyness. 
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Bəşər cəmiyyətinin tarixi inkişafının müxtəlif dövrlərində ailə onun tərkib hissələrindən 

biri olan sosial institut kimi müəyyən təkamül yolu keçmişdir. Tarixi mühitə görə ailə yeni 

xüsusiyyətlər qazanmış, uzun illər ərzində formalaşmış dəyərlər yeni nəsillərə ötürülmüşdür. 

Cəmiyyətin inkişafında ailə hər zaman mühüm rol oynayan amildir. Çünki cəmiyyətin inkişafı 

insandan asılı olduğu kimi, insanın inkişafı da bilavasitə ailədən asılıdır. Kişi və qadının, yəni 

iki cinsin birləşməsindən yaranan fərdi ailə bu gün də varis kimi dünyada ən geniş yayılmış 

formadır. O. Konte ailəni cəmiyyətin ilkin özəyi, Q. Simmel sosial qarşılıqlı əlaqə forması, 

Fredrik Le Ple isə “kiçik cəmiyyət” hesab edir, cəmiyyəti dərk etmək üçün ailə cəmiyyətini 

anlamağın zəruri olduğunu qeyd edirdi. A. Xaçevin qənaətincə isə, ailə qohumluq zəminində, 

onların şəxsiyyəti və qarşılıqlı məsuliyyəti əsasında qurulan insanların birliyidir (1, s. 203). 

Ailə uşaqlara fərdi həyatları aşan bir cəmiyyətin və nizamın olduğunu təqdim edən kiçik 

cəmiyyətdir (9, s. 25). Beləliklə, ailə uşaqları real həyata hazırlayır və onların ictimai sərvət 

və sosial nizamın istehsalında iştirakına əsaslı təşəbbüs göstərir. Praktiki dillə desək, ailələr öz 

sosial funksiyalarını layiqincə yerinə yetirdikdə sosial nizamın və sabitliyin qorunmasına kö-

mək edir, əks təqdirdə, cəmiyyət mənəvi səliqəsizliyə məruz qalır.  

Müasir Qərb cəmiyyətində muxtariyyət və fərdiyyətçilik iki mühüm etik anlayışdır və so-

sial elmi tədqiqatlar bundan çox təsirlənir (2, s. 133). Əksinə olaraq, Şərqdə ən çox seçilən də-

yərlər ailənin namusunu, saflığını, sağlamlığını, möhkəmliyini qorumaqdır. Çünki Şərq dün-

yasında ailənin mövqeyi hər şeydən uca tutularaq həmişə müqəddəs hesab edilib.  

Hörmət, dürüstlük, dözümlülük, xoşbəxtlik, sədaqət, sülh, ədalət, məsuliyyət kimi əxlaqi-

mənəvi dəyərlər ailənin təməli üzərində qurulan, övladların fikir, hiss və davranışlarında kök 

salmış, həyat boyu onların fəaliyyətini müşayiət edəcək əsas prinsiplər rolunu oynayır. 

Etikanın və milli-mənəvi dəyərlər sisteminin xarakterin formalaşması və ifadəsi ilə birbaşa 

qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə alsaq, ilk növbədə, ailədən başlamaq daha məqsədəuyğundur. Ailə 

uşağın sosiallaşmasında və tərəqqisində, fərddən şəxsiyyətə çevrilmə prosesində mühüm rola 

malik başlıca faktor olaraq əqli və mənəvi cəhətdən böyümək üçün də ən təbii mühit, ürək və 

sevgi tərbiyəsi məktəbidir. 

mailto:bayramova.ab@mail.ru
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Ailənin sosial-psixoloji dünyagörüşünə təsir edən və fərdlərin əvvəldən bilməli olduğu bir 

neçə çox vacib ailə etikası və dəyərləri var. Məqalədə həmin milli-mənəvi dəyərlərin ailə və 

nikah münasibətlərində sosial-psixoloji rolu diqqət obyektinə çevrilib. 

Güclü sosial dəyərlərə malik nəsil yetişdirmək üçün valideynlər ailənin etik və dəyər ko-

dekslərini dərindən bilməli, onları tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Tarixən İƏT (İslam Əmək-

daşlıq Təşkilatı) ölkələri qrupu kommunitar və ailəyönlü mədəniyyətlə yadda qalıb. Bu ölkə-

lərdə ailə cəmiyyətin əsas vahidini təşkil edir, ailənin maraq və ehtiyacları üstün tutulur və 

sırf şəxsi mənafedən daha yüksək mənəvi dəyər verilir. Bu mədəni mühit həm də nəsillərarası 

sıx əlaqələri və dəstəyi təqdir edir. Burada valideynlər öz övladlarının yetkinlik həyatına mə-

sul olduğu kimi, uşaqlar da qocalmış valideynlərinin qayğısına qalmaq üçün məsuliyyət daşı-

yaraq onlara cavabdehdirlər. Buradan belə bir qənaət hasil olur ki, valideynlər öz övladları 

üçün dəyərlərin təbii rol modelləridir. Belə ki, biz əxlaq kodeklərinin çoxunu öz valideynlə-

rindən öyrənən valideynlərimiz və əvvəlki nəsillər vasitəsilə mənimsəyirik. 

Qloballaşan, internetləşən, hər şeyin elektronlaşdığı bir dövrdə ailə kultumuzun əsas tərkib 

hissəsi sayılan ağsaqqallıq-ağbirçəklik dəyərlərinin yüksəldilməsi zəmanəmizin prioritet mə-

sələlərindən hesab olunur. Problemin həssaslığını artıran, onu həlli vacib predmetə çevirən 

əsas faktor ölkəmizin tarixən işğal edilərək milli-mənəvi assimilyasiyaya məruz qalmasıdır (3, 

s. 5). Həmçinin ailədə ağsaqqalların olması uşaqların sosial və mənəvi inkişafında təsirli rol 

oynayan əsas şərtdir. Bu, həm də ailənin gənc nəslinə ağsaqqallardan əxz etdiyi insani dəyər-

ləri mənimsəmək, qorumaq və zaman-zaman yaşatmaq imkanı da yaradır.  

İnsanlara xeyirxahlıq fəzilət kimi tanınır və bir çox mədəniyyətlərdə, eləcə də dinlərdə 

yüksək milli-mənəvi dəyər kimi qəbul olunur. İslam dininin müqəddəs kitabı Qurani-Kərimdə 

bu barədə buyurulur: “Qohumlara, yetimlərə, kasıblara, qərib qonşuya, yanındakı dəstəyə, 

yolçuya yaxşılıq et” (7, s. 36). Xeyirxahlıq və diqqət insana hörmətli, diqqətli bir şəxs kimi 

reputasiya yaratmağa kömək edir ki, bu da valideynlərin övladlarına aşılamalı olduğu ən va-

cib milli-mənəvi dəyərlərdən biridir. 

Əxlaq kodekslərindən biri kimi pis münasibətdən çəkinmək ailənin sağlam təməllər üzə-

rində bərqərar olmasına mühüm töhfədir. Uşaqlarda mənfi münasibət onlara və ətrafdakılara 

zərər verir. Valideynlər övladlarına öyrətməlidirlər ki, onlar həyata və özlərinə qarşı nə qədər 

pis münasibət sərgiləsələr, bu münasibəti dəyişmək də eyni dərəcədə qəlizləşəcək. Bununla 

belə, dünyaya və özünə baxışı dəyişdirməyə hazır olduqda həlli mümkün olacaq müxtəlif yol-

lar mövcuddur. Hər bir fərd dünyaya və özünə münasibəti qiymətləndirməkdən başlaya, daha 

sonra perspektivi artırmaq məqsədilə kiçik üsullar axtara, dünya ilə özü arasında olan bəzi 

əsas problemləri həll etməyə çalışa bilər.  

Etika kodeksi dünyada ədalətin və bərabərliyin təşviqində mühüm rol oynayır. Valideyn-

lər uşaqlarını səhv etdikləri hər şeyi həll etmək üçün bəzi tədbirlər görməyə təşviq etməlidir-

lər. Sadəcə üzr istəmək kifayət deyil. Ailə dəyərlərinə gəlincə, uşaqlara ədalət amilinin hər 

şeydən üstün olduğu mütəmadi təlqin olunmalıdır. Valideynlər övladlarına gender bərabərliyi-

ni, sinif, məzhəb, kasta, rəng, dil, milliyyət, din kimi müxtəlif əsaslarla ayrı-seçkiliyin ləğvi 

anlayışını izah edərək bərabərliyi öyrətməyə müvəffəq ola bilərlər.  

Hər zaman ədalətin təbliğinə xüsusi yer ayıran İslam dini də öz ardıcıllarına mütləq və tam 

bərabərlik hüququ verir. Bir insanın digərindən üstünlüyü rəng, irq, dil, milli mənsubiyyətə 

görə deyil, yalnız Allah şüuruna, xasiyyətin saflığına və yüksək əxlaqa görədir. Qurani-Kəri-

min digər bir ayəsində buyurulur: “Ədalətdən, səxavətdən və qohumlarla yaxşı rəftar etmək-

dən həzz almaq lazımdır” (7). 

Professor R. Mirzəzadə yazır ki, hələ də patriarxal stereotiplərdən ayrılmayan kişilər çox-
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dur və onlar gender problemini qadın ambisiyası hesab edirlər. Onlar qadınların kişilərlə bəra-

bər bütün sahələrdə iştirakının cəmiyyətə nə qədər fayda verəcəyini, sosial problemlərin həlli-

nin nə dərəcədə asanlaşacağını, münaqişələrin qarşısının alınması və həllində onların müstəs-

na rolunu real qiymətləndirmirlər. Bəzi kişilər qadınların müəllim və həkim işləməsini normal 

hesab etsə də, onları məktəb direktoru, baş həkim kimi qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu, 

vəzifədə olan qadının evə və ailəyə daha az diqqət yetirməsi, daha az vaxt sərf etməsi ilə izah 

olunur. Kişilər sübut etməyə çalışırlar ki, vəzifədə olan qadınların əksəriyyəti ev işlərini evdar 

qadınlarla müqayisədə, planlı və layiqli şəkildə yerinə yetirməkdə acizdirlər (10, s. 173). Çün-

ki kişilərin əksəriyyəti qadınların yüksək vəzifələrdə işləməsindən narazıdır. Onlar qadınların 

yalnız ev təsərrüfatlarının idarə edilməsində və ev işlərində iştirakını dəstəkləyir. Bunun izahı 

isə tarixən qadınların ev işləri ilə məşğul olub, uşaq tərbiyəsinə diqqət yetirməsilə əlaqədardır. 

Bununla belə, müasir cəmiyyət qadının həm cəmiyyətdə, həm də ailədəki rolu danılmazdır. 

Milli-mənəvi dəyərlər sisteminin əsas özəyi kimi maarifləndirmə ailə fərdlərinin daha 

düzgün qərarlar qəbul etməsinə, müxtəlif funksiyaları daha yaxşı şəkildə yerinə yetirmələrinə 

və iş prosesində daha uğurlu təcrübələr qazanmalarına səbəb olacaqdır. Təhsil uşaqları yalnız 

peşə həyatına hazırlamaq deyil, onlara maraq sahəsi ilə bağlı bir neçə praktiki bacarıqlar ver-

mək vəzifəsidir. Daha doğrusu, təhsil uşaqları həyata hazırlamaqdır, onlara təkcə seçdikləri 

ixtisas üzrə deyil, həm də bütövlükdə həyatda uğur qazanmağa imkan verən əsas meyardır. 

Uşaqların tərbiyəsində, ailənin sağlam sütunlarla formalaşmasında məktəbəqədər və mək-

təb dövrlərində valideynlərin birgə fəaliyyəti, o cümlədən bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi müstəs-

na əhəmiyyət kəsb edir (11, s. 46). Belə ki, valideynlər arasında qarşılıqlı anlaşma, onların 

bir-birinə hörməti ailədə uşaqların tərbiyəsinə müsbət təsir göstərən əsas amildir. Əgər ailədə 

ata və ana bir-birinə hörmətlə yanaşsalar, hər bir problemi birlikdə həll etməyə müvəffəq olsa-

lar, uşaq da gələcəkdə valideynləri kimi olmağa çalışacaq. Ona görə də gələcək nəslin mənəvi 

və fiziki cəhətdən sağlam böyüməsi üçün valideynlər ailədə övladlarına gözəl nümunə olmağı 

bacarmalıdırlar. 

Tədqiqatçı-alim N. Salmanovanın fikrincə, ailə qurarkən iki insan öz bəxti ilə taleyini bir-

ləşdirərək ortaq ocağa gəlir, onların hər birinin öz yükü var. Bununla belə, indiyə qədər “mə-

nim” adlandırılan hər şeyi yalnız “bizim” ilə əvəz etmək üçün müəyyən səy göstərmək lazım-

dır. Bu, təkcə maddi deyil, həm də mənəvi məsələlərdə özünü büruzə verir. “Bizim” prinsipi 

cütlük tərəfindən nə qədər tez qəbul edilərsə, xoşagəlməz mübahisələr, söz-söhbətlər bir o qə-

dər tez aradan qalxar. Bəzi ailələrdə isə bunun əksi müşahidə olunur (13, s. 49). Bir-birini ba-

şa düşdüklərini, sevdiklərini deyən gənclər əvvəlcə səhv etdiklərini anlayır və bir-birindən in-

ciklikdən ayrılırlar. 

Ailənin möhkəmliyi ailə münasibətlərinin qarşılıqlı sevgi və hörmət əsasında qurulmasın-

dan, ailənin daxili işlərinə kənar müdaxilənin yolverilməzliyindən, ailə üzvlərinin ailəni qoru-

maq məsuliyyətindən birbaşa asılıdır (8, s. 7-8). 

Ər və arvad arasında ünsiyyət onların işdən sonra sakitləşməsi və gərginlikdən azad ol-

ması üçün ən təsirli yol olmalıdır. Onların hər biri işdə və evdə qarşılaşdıqları çətinlikləri ara-

dan qaldırmaq üçün bir-birinə kömək etməlidir. Əgər cütlük arasındakı söhbətlər, dialoqlar 

qarşılıqlı anlaşma şəraitində aparılarsa, ailə həyatındakı problemlər asanlıqla öz həllini tapar. 

Professor L. Mövsümova qeyd edir ki, insan ilk növbədə ətrafdakıların hamısının onları 

daha yaxşı başa düşməsini istəyir. Yəni hamı bilir ki, ailənin bütövlüyü və möhkəmlənməsi 

cütlük arasındakı güzəştdən qaynaqlanır. Ailə həyatında bir-birini başa düşmək ölçüyəgəlməz 

dərəcədə dəyərlidir (12, s. 12). 

Bir sözlə, ailədə hər kəs ailənin ümumi rifahını dəyərləndirməlidir. Təbii ki, ailənin ideo-
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loji-mənəvi dəyərlərinə uyğun mövqelərin dəyişdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi vacibdir. İnsan 

özünə başqa insanların, ilk növbədə həyat yoldaşının, övladlarının gözü ilə baxmağı, özünü 

düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır. 

Stabil cəmiyyətdə ailənin inkişafı və iqtisadi vəziyyətinin mütəmadi olaraq dəyişməsi nor-

maldır. Bu, onun statusunu bu və ya digər şəkildə dəyişən demoqrafik amillərdən və ailənin 

həyatında baş verən hadisələrdən (nikaha girmə yaşı, uşaqların doğulması, onların məşğulluq 

və gəlirləri, ixtisaslarının artırılması, pensiyaya çıxması və s.) asılıdır. 

Ailə dəyərlərinə və birliyə çağırışlar təkcə iqtisadi və ya demoqrafik tipdə deyil, həm də 

mədəni amilləri əhatə edir. Müasir cəmiyyətdə dəyər transformasiyasının əsas hərəkətverici 

amillərindən biri qloballaşma olmuşdur; “...kapitalın, malların və xidmətlərin, texnologiyanın, 

informasiyanın və müxtəlif mədəni əşyaların milli sərhədlərdən kənara sərbəst axdığı” kütləvi 

prosesdir (5, s. 170). 

Qloballaşmanın ailə dəyərlərinə münasibətdə yaratdığı diqqətəlayiq problemlərdən biri 

fərdiyyətçilik, istehlakçılıq və materializmlə qeyd olunan Qərb həyat tərzinin yüksəlişi və ya-

yılmasıdır. Bu yeni şəhər tipli həyat tərzi fərdi inkişaf üçün daha yüksək tələbləri təşviq edir, 

ailə və cəmiyyətdən daha çox, şəxsi ehtiyac və istəklərin yerinə yetirilməsinə üstünlük verir. 

Bu yeni tələblər təkcə təhsil, asudə vaxt, iş sahəsi və təlimlə məhdudlaşmır. Onlar həmçi-

nin fərdlərin ailə və nikah birliyinə baxışını da yenidən formalaşdırır (4, s. 43). Əslində ato-

mist fərdiyyətçilik ailəni (və nikah birliyini) fərdin rifahı və azadlıqlarına zidd hesab edir, ai-

lənin formalaşmasının fərdi inkişafı, nailiyyətləri və xoşbəxtliyi gecikdirdiyi və məhdudlaş-

dırdığı fikrini təbliğ edir. Bu fərdi yönümlü həyat tərzi başqa sözlə, fərd və ailə arasında toq-

quşmanı nəzərdə tutur, fərdlərdə məqsəd və ehtiyaclara çatmaq üçün ailə qurmaq istəklərini 

qurban verməli olduğuna dair yanlış bir inam yaradır. 

Eynilə, özünə və maddi şeylərə artan diqqət insanları ailə qurmaqdan və ya məqsədlərini 

genişləndirməkdən yayındırır, bu da nəinki kiçik ailələrə, həm də uşaq tərbiyəsində və ailənin 

qurulmasında gecikmələrə səbəb olur. Ümumilikdə, bu yeni qlobal şəhər həyat tərzinin təşviq 

etdiyi dəyərlər xüsusən də uşaq sahibi olmaq üçün ənənəvi ailə dəyərləri və nümunələri ilə 

güclü rəqabət aparır. 

Əslində müasir cəmiyyətlərdə media yeniyetmələrin və evlilik hüququ olan gənclərin so-

siallaşmasında mühüm rol oynayır (6, s. 47). Son tədqiqatlar göstərir ki, yeniyetmələr bilik və 

rəftarlarının inkişafında ailələrindən daha çox, mediadan təsirlənirlər. Xüsusilə, peyk kanalla-

rında, sosial mediada və internetdə yayımlanan seriallar bu yeni qlobal şəhər həyat tərzinə 

əsas giriş qapılarına çevrilir, ailə və fərdin iki əks tərəf kimi təsvirini daha da gücləndirir. Te-

leviziya serialları nadir hallarda birbaşa reproduktiv mövzulara toxunsa da, onlar kişi və qa-

dınların, gender rollarının və gözləntilərinin, həmçinin subaylıq və ailə həyatının xüsusi ob-

razlarını çəkirlər (15, s. 89). 

Bütövlükdə, fərdiyyətçiliyin yüksəlişi və qlobal yayılması ailə dəyərlərinə meydan oxu-

muş, onunla rəqabət aparmış və “ailə və fərd” arasında saxta ayrılıq yaratmışdır. Bu parçalan-

ma ilə mübarizə aparmaq üçün siyasətlər ailə həyatını və nikah birliyini fərdi inkişafla ziddiy-

yət təşkil etməyən, əksinə, fərdi tərəqqini tamamlayan və asanlaşdıran məfhum kimi təsdiq 

edə bilən alternativ hekayə və obrazları təşviq etməyə yönəlməlidir. Yeni obrazlar və  hekayə-

lər yaratmağa yönəlmiş bu cür mədəniyyət siyasətləri vergi güzəştlərindən tutmuş uşağa qul-

luq dəstəyinə qədər müxtəlif kanallar vasitəsilə nikah birliyini və ailənin formalaşmasını təş-

viq edən iqtisadi və sosial təminat siyasətləri ilə müşayiət olunmalıdır. 

Evlilik institutunu romantik birliyin ən uyğun forması olaraq təsdiqləmək və uşaqların 

həm anaya, həm də ataya ehtiyacı olduğuna inam yaratmaq mühüm vəzifələrdəndir. 
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Məqalənin aktuallığı. Ölkəmiz ictimai həyatın müxtəlif sahələrində olduğu kimi, öz siya-

si xəttini də ailə ilə bağlı qurur və bu siyasətin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Öl-

kəmizdə ailə mənəviyyatının möhkəmləndirilməsi, ailənin sosialyönlü olması, uşaqların tərbi-

yəsi, ailənin sosial müdafiəsi, ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi, mənəvi dəyərlərin, ailə də-

yərlərinin təbliği istiqamətində çoxsaylı tədbirlər təşkil edilir, müxtəlif proqramlar, maariflən-

dirmə işləri aparılır. Bu baxımdan ailə və ailə dəyərlərimizin qorunub-saxlanması, gələcək nə-

sillərə ötürülməsinin öyrənilməsi XXI əsrin ən vacib məsələlərindən biridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə milli-mənəvi dəyərlərin fonunda ailə-nikah münasi-

bətlərinin sosio-psixoloji təhlili öz əksini tapdı. Toxunulan müsbət və mənfi hallar, çatışmaz-

lıqlar, Qərb-Şərq ailə dəyərlərinin müqayisəsi həlli vacib bəzi problemlərin mövcudluğunu or-

taya qoydu.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə yer alan araşdırmalardan həm sosial 

həm də psixoloji istiqamətlərdə istifadə etmək mümkündür. Burada yazılan məlumatlardan ai-

lə ilə psixologiyasının tədrisində, milli-mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsində, gələcək nəslin 

davranışlarının tənzimlənməsində  rol oynayır. 
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Ч.Н. Байрамова 

 

Национально-нравственные ценности в семейно-брачных 

отношениях анализ социально-психологического воздействия 

 

Резюме 

 

В тексте подчеркивается актуальность нравственных устоев в современных азер-

байджанских семьях. Утверждается, что семьи в настоящее время подвергаются раз-

личным воздействиям, что приводит к определенным неблагоприятным ситуациям, по-

тере ценностей, увеличению числа разводов, домашнему насилию и нарушениям прав 

человека. Уважение к нравственным ценностям, созданным в семьях на протяжении 

многих лет на основе концепции наследственности, по мнению автора, способствовало 

бы разрешению трудностей. С этой целью воспитание, которое является одной из ос-

новных обязанностей семьи, всегда должно быть в приоритете, а руководители домо-

хозяйств должны нести ответственность за воспитание детей. 

 

Ch.N. Bayramova 

 

National and moral values in family-marriage relations 

analysis of socio-psychological impact 

 

Summary 

 
The relevance of moral principles in modern Azerbaijani families is emphasized in the 

text. It is stated that families are now being influenced in a variety of ways, resulting in 

certain unfavorable situations, loss of values, an increase in the number of divorces, domestic 

violence, and human rights abuses. Respect for the moral values created in families over 

many years on the basis of the concept of inheritance, according to the author, would aid in 

the resolution of the difficulties. To that end, raising, which is one of the primary duties of the 

family, should always be prioritized, and leaders of households should be responsible for 

child rearing. 
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Açar sözlər: ASP, autizm, qrup terapiyası, fərdi terapiya, sosial problem, psixoloji prob-

lem, iqtisadi problem 

Ключевые слова: PAC, аутизм, групповая терапия, индивидуальная терапия, со-

циальная проблема, психологическая проблема, экономическая проблема 

Key words: ASD autism, group therapy, individual therapy social problem, psychological 

problem, economic problem 

 

Autizm Spektr Pozğunluğuna (ASP) sahib bir uşağın olması ailədə stressin artmasına təsir 

göstərən bir vəziyyətdir. Hər bir valideyn övladının sağlam olmasını arzulayır və uşağın gələ-

cəyi ilə bağlı planlar qurur. Əgər uşaqlarında problem müşahidə edirlərsə, gələcəyə aid plan-

lar təxirə salınır. Onları həyati əhəmiyyətli bir çox suallar maraqlandırır: Övladıma necə dav-

ranmalıyam? Kimə müraciət etməliyəm? Hansı müalicələr tətbiq olunmalıdır? və s. kimi sual-

lar ortaya çıxır.  

Bundan əlavə, bu prosesdə bəzi ailələr diaqnoz üçün dərhal lazımi mütəxəssislərə müraciət 

etdiyi halda, bəzi ailələr mütəxəssislərin yanlış istiqamətləndirməsi ilə və problemlərin mü-

vəqqəti olduğunu düşünərək heç bir yerə müraciət etmirlər. Lakin bunu nəzərə almaq lazımdır 

ki, valideynlər uşaqlarını ən yaxşı tanıyan insanlardır. Buna görə də, əgər uşağın inkişafında 

gecikmə olduğundan şübhələnirlərsə, deməli, həqiqətən də gecikmə vardır. Tez-tez qeyd etdi-

yimiz kimi erkən diaqnoz, erkən müdaxilə üçün vacibdir. 

Övladlarına autizm diaqnozu qoyulan ailələr iqtisadi, psixoloji, sosioloji problemlərlə üz-

ləşirlər. Valideynlərdə, xüsusilə analarda depressiya, stress müşahidə edilməyə başlayır. Bu 

stressin səbəbi kimi ailənin ASP haqqında kifayət qədər məlumatlı olmaması, diaqnoz qoyu-

larkən ailənin istiqamətləndirilməməsi göstərilir. İlk diaqnoz qoyularkən valideynlərdə inkar-

etmə halları yaşana bilir. Bu vəziyyəti qəbul etmələri uzun vaxt tələb edir. Bu baxımdan vali-

deynlərin keçirdiyi hisslər müxtəlif cür izah edilir. İlk reaksiya kimi şoka düşmə, rədd etmə, 

acı çəkmək göstərilir. İkinci mərhələdə onlar qərarsızlıq, qəzəb, aqressiya, günahkarlıq hissi 

keçirirlər. Ən sonda isə onlar yaşadıqları problemi qəbul edir və hər şeyə yenidən başlayırlar. 

Günahkarlıq hissi valideynlər üçün ən çətin mərhələ hesab olunur. Bu hissi isə ən çox ana-

lar yaşayır. Günah hissi müxtəlif cür təzahür edir. Bəzi valideynlər uşaqlarının autizm olması-

na özlərinin səbəb olduğunu düşünürlər. Bir çox hallarda isə valideynlər bir-birlərini günah-

landırırlar. Bu isə ailədaxili münaqişəyə səbəb olur. 

Valideynlərin çoxu isə uşağı düzgün müalicə edə bilmədiyini düşünərək mütəxəssislərə 

qəzəblənirlər. Əslində bu qəzəbin əsas hədəfi uşaqdır. Çünki bəzi valideynlərin uşağa istiqa-

mətlənən “niyə sən normal, sağlam uşaq kimi doğulmadın? kimi açıq ifadə etmədikləri düşün-

cələri mövcuddur. Qəzəb hissi sonradan depressiyaya çevrilə bilir. Bəzi ailələrdə bu depress-

siya ömür boyu davam edir. Valideynlər övladlarının sağalması, inkişafı üçün çox çalışırlar, 

amma müsbət nəticə əldə etmədikdə bütün ümidlərini itirirlər. Bu isə onların depressiyaya 
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düşməsinə səbəb olur. 

Digər mərhələ isə qəbul mərhələsidir. Valideynlərin bu mərhələyə keçid tərzi müxtəlifdir. 

Bəzilərində mənfi hisslər yox olmur. Övladlarının problemini heç vaxt qəbul etmirlər. Bəzi-

ləri isə hər şeyi qəbul edir, bu xəstəliyin yaranmasında heç kəsin günahkar olmadığını anlayır 

və autizmlə bağlı məlumat toplamağa başlayırlar. 

Bunu qeyd etmək lazımdır ki, autizmli uşağa sahib olan ailələr iqtisadi baxımdan da bir 

çox problemlə üzləşirlər. Bunun əsas səbəbi isə autizmin reabilitasiyasının külli miqdarda pul 

tələb etməsidir. Autizm diaqnozu qoyulmuş uşaqla həftədə ən azı 20-25 saat xüsusi məşğul 

olunmalıdır. Buraya həm loqopedik məşğələlər, həm də qrup terapiyaları, idman, rəsm və s. 

kimi məşğələlər daxildir. Valideynlər orta əmək haqqı ilə bunları qarşılaya bilməyib, maddi 

çətinlik yaşayırlar. 

Ailənin üzləşdiyi digər problemlər isə sosial problemlərdir. Hər bir valideyn uşağının mü-

vəffəqiyyətli və sağlam olmasını arzulayır. Lakin autizmli uşağın valideyni uşaqlarına qarşı 

cəmiyyətin fərqli reaksiyaları ilə qarşılaşa bilir. Bəziləri uşağa yazığı gəlirmiş kimi baxır, bə-

ziləri isə mənfi duyğu, düşüncələrlə dolu olurlar. Bu zaman valideynlər utanc hissi keçirirlər. 

Autizmli uşaqların cəmiyyət içindəki davranışları da valideyni daim narahat edir. Ümumiy-

yətlə, uşağın görünüşü normal olduğundan insanlar uşağın autizmli olduğunu bilmirlər, sadə-

cə valideynin uşağı ərköyün böyütdüyünü düşünürlər. Bu səbəbdən valideyn övladı ilə birlik-

də cəmiyyətdən uzaqlaşır. 

“Bu uşaqların valideynləri özlərini bədbəxt hiss edirlər. Çünki autizmin ağır formaları 

olan uşaqlar heç bir məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə qəbul edilmir, yaşı çatdıqda isə “baca-

rıqsız” sayılaraq məktəbə götürmülmürlər. Ən yaxşı halda, autizmli uşaqlar inklüziv təhsilə 

cəlb olunurlar” (2, s. 217-218). 

Autistik uşaqda özünəxidmət bacarıqlarının aşağı səviyyədə olması, ana ilə uşaq arasında-

kı bağlılığın daha da artmasına səbəb olur. Bunun müsbət tərəfi ondadır ki, uşaq sevgi və qay-

ğı görür. Bu isə onun inkişafına müsbət təsir göstərir. Valideyn daim autizmli övladına qayğı 

göstərdiyi üçün, ailənin digər uşaqları diqqətdən kənar qalır. Bu isə bağlılığın mənfi tərəfi ola-

raq qeyd edilir. 

ASP evlilik münasibətlərini gücləndirə bildiyi kimi, boşanmaya da səbəb ola bilən bir fak-

tordur. “Valideynlərin əksəriyyəti, xüsusilə də ilk uşaqlarında autizm pozğunluqları mövcud-

dursa, ikinci uşaqlarının dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar narahatçılıq hissləri keçirirlər” (3, s. 

150). 

Autizmli uşağın məsuliyyəti adətən anaların üzərinə düşür. Uşağın tərbiyəsi, baxımı və 

əlavə evin baxımı ananın üzərinə düşür. Atalar sadəcə kənardan dəstək verməyə çalışırlar və 

çox məsuliyyət daşımamağa üstünlük verirlər. Bundan əlavə, emosional hisslərini gizlətməyə 

çalışırlar. Bu səbəbdən zamanla yığılan bu paylaşılmamış hisslər fikir ayrılıqlarına səbəb ola 

bilir. Evlilik münasibətlərinin sağlam şəkildə davam etməsi üçün həyat yoldaşları bir-birləri 

ilə hisslərini paylaşmalı, özlərinə  də vaxt ayıra bilməlidirlər. Əgər problem yaşayırlarsa və bu 

problemləri təkbaşına həll edə bilmirlərsə, psixoloji kömək almaları vacibdir. Valideynlərin 

ilk edəcəyi iş isə autizmi ətraflı öyrənmələri olmalıdır. Uşaqlarına tətbiq edilən məşğələləri, 

terapiyaları evdə də davam etdirməlidirlər. 

Valideynlər özlərində müşahidə etdikləri stressi azaltmaq üçün qrup və ya fərdi terapiyala-

ra daxil bilərlər. Onlar uşaqlarına səbirlə və sevgi ilə yanaşmalıdırlar. Valideynlər unutmama-

lıdır ki, ailədə baş verən hər bir münaqişə, stress, gərginlik autizmli uşağa neqativ təsir göstə-

rir. 

Məqalənin aktuallığı. Autizm günümüzdə ən çox rast gəlinən bir nevroloji pozuntudur və 
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autizm hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. Bir valideyn üçün autizmli övlada sahib ol-

maq ən çətin məqamlardan biridir. Autizmli uşaq sahibi olmaq həm maddi, həm mənəvi cə-

hətdən ailə üçün problem yaradan bir vəziyyətdir. Tədqiqatda da ailənin yaşadığı adaptasiya 

mərhələləri haqqında məlumat verilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi çox böyükdür. Tədqiqat hal-hazırda bü-

tün dünyada geniş yayılmış autizmli uşağa sahib valideynlərin qarşılaşdığı problemlərə həsr 

olunmuşdur. İlk dəfə onların qarşılaşdığı problemlər geniş aspektdə izah edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Autizm zamanı ailələrin qarşılaşdığı problem-

ləri öyrənmək istəyən hər bir valideyn, tərbiyəçi və psixoloqlar bu məlumatlardan yararlana 

bilər. 
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Проблемы, c которыми сталкиваются семьи детей c аутизмом 

 

Резюме 

 
Статья посвящена семьям детей с аутизмом. После того, как таким детям ставят 

диагноз, родители реагируют по-разному. Эти реакции включают шок, гнев, агрессию, 

отрицание, чувство вины и так далее. чувства можно отнести. В статье представлена 

информация об этом. В то же время этот период не является комфортным для семей. 

Они сталкиваются с разными проблемами. Эти проблемы можно классифицировать по-

разному: социальные проблемы, психологические проблемы и экономические пробле-

мы. Этих проблем автор затрагивает в статье. 
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 D.M. Gasimova  

 

Problems faced by families of children with autism 

 

Summary 

 
The article is dedicated to the families of children with autism. After such children are 

diagnosed, parents react differently. These reactions include shock, anger, aggression, denial, 

guilt, and so on. feelings can be attributed. The article provides information about this. At the 

same time, this period is not comfortable for families. They face different problems. These 

problems can be classified differently: social problems, psychological problems and economic 

problems. The author touches on these problems in the article. 
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İnsan uşaqlığından yaşlılığına qədər inkişaf edən həyat xətti üzərində bir-birindən fərqli 

inkişaf dövrlərindən keçən və bu dövrlər ərzində bir-biriylə eyni olmayan fizioloji və psixoloji 

bəzi xüsusiyyətlər göstərir. Beləliklə, hər bir fərdin həyat xəttini ümumi mənada nəzərdən ke-

çirtsək; uşaqlıq, yeniyetməlik, gənclik, qocalıq və ahıllıq kimi əsas inkişaf dövrlərinə ayrıl-

maqla araşdırmaq mümkündür. Ancaq ümumi olaraq belə bir təsnif edilməsinə baxmayaraq 

araşdırma mövzusu “insan” olduqda, sözü edilən inkişaf dövrlərinin “başlangıç və bitmə anla-

mında” qəti olaraq yaş həddi qoymaq olduqca çətindir. Lakin elmin gətirdiyi zərurət səbəbiylə 

xüsusilə inkişaf psixologiyası sahəsində görülən işlərdə, bu məzmunda inkişaf dövrləriylə əla-

qədar hər bir dövrün öz içində eyni olmasa da bir-birinə yaxın yaş dövrlərinə bölünmüşdür.  

“Bunlardan daha çox qəbul edilən 14-15 yaşdan 21 yaşa qədər olan dövrdür. Psixoloqlar 

həmin dövrün iki mərhələni keçdiyini qeyd edirlər: ilkin gənclik (15-18 yaş) və yetkin gənclik 

(18-21 yaş). Bəzi mütəxəssislər yetkin gəncliyə 18-25 yaş dövrünü aid edirlər.  Həmin dövrdə 

aparıcı fəaliyyət kimi tədris peşə fəaliyyəti çıxış edir. Yaşın başlıca törəmələri - dünyagörüşü, 

peşə maraqları, özünüdərketmə, arzu və ideallardan ibarətdir” (3, s. 357). 

“Bu dövrdə (15-18 yaş) orqanizm anatomik-fizioloji cəhətdən sürətlə inkişaf edir, yeniyet-

məlik dövründə müşahidə olunan qeyri-mütənasib inkişaf normal hala düşür” (psycholo-

gyday.today). Boy artımı səngiyir, əzələ gücü qüvvətlənir. Erkən gənclik şəxsiyyətin əsas 

keyfiyyətlərinin formalaşdığı və ictimai fəallığının artdığı dövrdür. Bu dövrdə gənclər özlə-

rində yaranan dəyişikliyin səbəbini anlamağa və dərk etməyə çalışırlar.  

O, vətəndaşlıq və seçib-seçilmək hüququ qazanır. Bu yaşda bir sıra yeni keyfiyyətlər mey-

dana gəlir: özünüdərketmə, özünüqiymətləndirmə və mənlik şüuru inkişaf edir; əxlaqi görüş 

və əqidənin, dünyagörüşünün formalaşması baş verir; müstəqillik, özünütəsdiq və özünütərbi-

yə meyli güclənir və s. 

“Gəncliyi sadəcə olaraq bioloji yaşın müəyyən həddə çatması kimi xarakterizə etmək ol-

maz. Gənclərin formalaşması həm bioloji, həm psixoloji, həm psixoseksual, həm də sosial 

amillərin təsiri altında baş verir. Bunların içərisində gənclərin bir şəxsiyyət kimi formalaşma-

sında sosial - psixoloji amillər xüsusi yer tutur. Ona görə də gəncliyi sosial-psixoloji hadisə 

kimi qeyd etmək olar” (kayzen.az). 

“Bioloji baxımdan gənclik orqanizmi fiziki cəhətdən əsaslı surətdə dəyişir və onun inkişafı 
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əsasən tamamlanır. Psixoloji baxımdan gənclər artıq öz “mən”lərini, imkanlarını dərk edir, id-

rak fəaliyyətləri və dünyagörüşləri geniş əhatəli olur. Psixoseksual baxımdan cinsi yetişmə 

əsasən tamamlanmış olur, psixoseksual davranış sosial normalara uyğunlaşır” (kayzen.az). 

Sosial baxımdan gənclər ictimai münasibətlər qovuşuğunda həmin münasibətləri mənim-

səməklə sosiallaşırlar. Nəticədə bu dövrdə gənclər ictimai münasibətlərin məcmu kimi, sosial 

varlıq kimi yetişir, həyat hadisələrinə fəal mövqedən yanaşırlar. Bütövlükdə, götürdükdə, 

gənclik dövründə şəxsiyyət biososial-psixoloji varlıq kimi formalaşır. Gənclərin davranışında 

təşəbbüskarlıq, prinsipiallıq, məsuliyyətlilik yüksəlir. Onların intellektual fəaliyyətində, qabi-

liyyətlərinin inkişafında əsasən irəliləyiş, sosial-psixoloji varlıq kimi formalaşma baş verir.  

İlk gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı məktəb yaşı dövrü üçün ən yüksək səviyyəyə qal-

xır. Bu dövrdə həqiqi yaşlılığa real keçid baş verir. Burada böyüklük hissinin yüksək səviy-

yədə formalaşması və ünsiyyət fəaliyyətinin sürətli inkişafı mühüm rol oynayır. Böyük mək-

təblilərin ünsiyyət fəaliyyətində onların daxil olduqları sinif kollektivinin, valideynlərin rolu 

artır. Bu dövrdə ünsiyyət fəaliyyətində kollektivin ictimai rəyi xüsusi yer tutur. Böyük mək-

təblilər sinif və məktəb kollektivinin onlara verdikləri qiymətə və rəyə həssas yanaşır, öz fəa-

liyyətlərində onları nəzərə alırlar. “Bu dövrdə valideynlərlə ünsiyyət də istənilən nəticəni ve-

rir. Ailə tərbiyəsi düzgün təşkil edildikdə böyük məktəblilərin valideynləri ilə ünsiyyətləri də 

müsbət istiqamətə yönəlir, onlar bu ünsiyyətə can atırlar. Burada valideynlərin öz övladlarını 

başa düşmələri, onlarla ünsiyyətdə avtokratiklikdən uzaqlaşmaları, demokratik mövqe tutma-

ları lazımi nəticə verə bilir” (anl.az) 

İlk gənclik dövründə yeniyetmələrin ünsiyyətlərindəki emosionallıq aydın təzahür edir. 

Onlar ünsiyyətin gedişinə özlərinin münasibətlərini emosional cizgilərlə təzahür etdirirlər. 

“İlk gənclik dövründə oğlanlarla qızlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə də əsaslı dəyi-

şiklik baş verir. Yeniyetməlikdən fərqli olaraq bu dövrdə oğlan və qızlar arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlər xeyli fəallaşır. Yoldaşlıq münasibətlərinin sahəsi genişlənir. Xüsusilə qızlarda 

qarışıq dostluğa tələbat güclənir. İlk gənclik yaşının əvvəllərindən başlayaraq məktəblilərdə 

məhəbbət hissi özünü göstərməyə başlayır. Ona görə də cinslərarası qarşılıqlı münasibətlər 

tərbiyə işinin əsas problemlərindən birinə çevrilir” (3, s. 350). 

Məktəbdə və ailədə gənclərin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması çox vaxt münaqişələrə 

və münasibətlərdə soyuqluğa gətirib çıxarır. Belə hal bəzi gəncləri qeyri-formal, kortəbii küçə 

qruplarına çəkib aparır. Burada onlar başqaları ilə bərabərhüquqlu ünsiyyətə girir, müstəqillik 

tələbatını ödəyirlər. Lakin tam yetkinləşməmiş gənclər küçə qruplarının mənfi təsiri altına dü-

şə bilirlər. Bunu nəzərə alaraq, müəllim və valideynlər gənclərin müstəqilliyinə hörmət etmə-

li, normal ünsiyyət mühiti yaratmalı, onları faydalı ictimai işlərə cəlb etməyə çalışmalıdırlar. 

Böyük məktəblilərdə öz hissləri və fikirləri üzərində düşüncələr, özünüdərketmə tələbatı güc-

lüdür. “Mən kiməm?”, “Nəyə qabiləm?”, “Həyatın mənası nədir?” kimi suallar onları düşün-

dürür. Bu yaşda əxlaqi məsələlərə də maraq güclənir. Sözü üzə demək, prinsipiallıq, düzlük - 

gənclər üçün xarakterikdir. Onlar adamlarda düzlüyü, təvazökarlığı, əməksevərliyi, sadəlik və 

xeyirxahlığı daha yüksək qiymətləndirirlər. Tənqid, özünütənqid gənclər üçün xarakterikdir. 

Onlar diskussiya, həqiqət axtarışına daha çox meyl göstərirlər. Erkən gənclik yaşında təlimə 

maraq artır. Bu isə onlarda yeni ictimai motivlərin və özünütəhsil tələbatının yaranması ilə 

bağlıdır. Fənnə maraq çox vaxt elmə olan marağa çevrilir.Bu yaşda gəncləri özünütərbiyəyə 

geniş cəlb etmək, tərbiyə işində mənəvi məsələlərə, ailə, məhəbbət və peşəyönümü işinə diq-

qəti artırmaq lazımdır. 

Gəclər özləri ilə yanaşı dünya və cəmiyyətlə də maraqlanırlar. Bu dövrdə onların emosio-

nal dünyasında bəzi ziddiyyətlər var. Yalnızlıqdan zövq alan gənc eyni zamanda bir qrupun 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 439 

üzvü olmaq istəyir, bir tərəfdən böyüklərdən azad olmaq istəyir, digər tərəfdən böyüklərə eh-

tiyac duyur, həvəssizliyə və ümidsizliyə baxmayaraq gələcəyə inamla baxır. Şəxsiyyət kimi 

formalaşmaq bir ömür boyu davam edən bir proses olsa da, ancaq bu dövrdə daha çox 

əhəmiyyət kəsb edir və gənclər davamlı olaraq bir status əldə etməyə çalışır.  

Gənclərin özləri və başqaları haqqında düşüncələri, düşünmə, qərar qəbul etmək, məsuliy-

yət götürmək və həyatlarını idarə etmək kimi qabiliyyətləri qavramalarında valideynlərinin 

yanaşmasının təsiri böyükdür. Hər bir valideyn övladlarının fərdi xüsusiyyətlərinə bələd ol-

malı, onlarda baş verən fizioloji və psixoloji dəyişiklərə uyğun rəftar etməlidir.  

Ailə daxilində hərtərəfli insanın inkişaf etməsində məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil tər-

biyə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda uşaqların fəal həyat mövqeyinin formalaşma-

sında da ailə tərbiyəsinin əvəzolunmaz təsirə malik olduğunu unutmaq olmaz, uşaq qəlbini 

tərbiyə etdiyimiz zaman o qəlbə həyat verməliyik. Çünki onun mənəvi aləmi ən nəcib və gö-

zəl xeyirxah hisslərlə zənginləşməlidir.  

Ailədə özlərini xoşbəxt və dəyərli hiss edən, məsuliyyətlərini bilən, bir-birlərinə güvənən 

insanlardan ibarət sağlam ailə mühitində yaşayan gənclər sürətli dəyişikliklərə uyğunlaşa, 

özünü, öz mənini rahatlıqla qəbul edə və şəxsiyyət kimi formalaşa bilirlər.  

Valideynlərin övladları ilə yaxşı ünsiyyət qura bilmək üçün ilk növbədə öz aralarındakı 

əlaqə sağlam olmalıdır. Sonra valideynlər gənclik dövrünün xüsusiyyətlərini dərindən bilməli 

və uşaqlarında baş verən dəyişikliklərin normal olduğunu qəbul etməlidirlər. 

Gənclik dövründə uşaq bədəni yetkin bədəninə çevrilərkən, uşaq rollarının da yetkin bir 

insan roluna çevrilməsi gözlənilir. Bununla belə, uşaq  gənclik kimliyini əldə edərkən bir çox 

məsuliyyəti öz üzərinə götürməli və bir çox problemi həll etməlidir. Bu zaman gənclər şəxsiy-

yət böhranı yaşanarkən, valideynlərin bəzən “Siz hələ uşaqsınız, bu barədə fikirlərinizi soruş-

madıq” və bəzən isə əksinə “Sən artıq böyük insansan, vəzifələrini yerinə yetirirməlisən” kimi 

təzadlı yanaşmalar gəncin şəxsiyyətini qazanmasını çətinləşdirir. Buna görə də valideynlər sə-

birli olmalı və övladlarına fərdi olaraq yanaşmalıdırlar. 

Həmyaşıdları ilə münasibətə, həmyaşıd qruplarına meylin artdığı bu dövrdə bir qrupun üz-

vü olmaq və üzv olduğu qrupun geyimini, həyat tərzini və danışıq tərzini mənimsəmək gənc-

lər üçün çox vacibdir məsələlərdən biridir. Bu, onların özlərini cəmiyyətə qəbul etdirmək 

üçün bir yoldur. 

Əgər gənc ana - atası tərəfindən uyğunsuz, əsassız bir münasibətə məruz qalırsa, həmya-

şıdları ilə münasibətə, həmyaşıd qruplarına meylilik olduqca artacaqdır. 

Bu dövrdə aynanın qarşısında keçirilən vaxt artmaqda davam edir, üzdəki bir sızanaq gən-

cin həyatında bir çox dəhşətli ictimai hadisədən çox daha vacib rol oynayır. İncəsənətin müx-

təlif sahələrinə (rəssamlıq, musiqi, hekayə və s.) maraq artır və bundan özünüzü tanımağın bir 

yolu olaraq istifadə olunur. 

Bir tərəfdən müstəqil olma istəyi, digər tərəfdən ailənin dəstəyinə duyulan ehtiyac, bir tə-

rəfdən yalnız qalma istəyi, digər tərəfdən bir qrup içində olma istəyi, digər tərəfdən sosial 

problemlərlə yaxından maraqlanarkən cəmiyyətə üsyan etmək arzusu kimi emosional qeyri-

sabitlik gənclərin qəzəbinə səbəb ola bilər. Valideynlər uşaqlarında müşahidə olunan qəzəbin 

həmin inkişaf dövrü üçün normal bir xarakterik xüsusiyyət olduğunu qəbul etməlidirlər. Əgər 

övladı əsəbidirsə, onda hər hansısa bir narahatlıq varsa, gənci diqqətlə dinləməli, çaxnaşma 

yaratmadan, emosional cavab vermədən həssaslıqla dinləyib məsələni çözmək lazımdır. Vali-

deyn övladının şikayətlərinin və istəklərinin mənasını öyrənməyə çalışmalı,  uşaqlarının hansı 

mövzularda haqlı, hansı mövzularda məntiqsiz olduqlarını anlamağa çalışmaları lazımdır. Da-

ha sonra ana - atalar öz duyğularını övladlarına izah edib, evdəki qəbul olunmuş qaydaları hə-
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mişə birlikdə nəzərdən keçirməlidirlər. 

Valideynlər övladlarını qeyd-şərtsiz sevməlidirlər. Gəncin davranışı haqqında danışmaq, 

şəxsiyyətini təhqir edəcək fikirlər söyləmək, onun fikirlərini rədd etmək, ona qarşı çıxmaq, 

həmyaşıdları ilə müqayisə etmək, valideynlərin özlərinin  gənclik dövrləri ilə müqayisə etmək 

ünsiyyətə mane olan və gəncin şəxsiyyətinə mənfi təsir göstərən əsas vasitələrdən biridir. Va-

lideynlər övladları ilə ünsiyyət zamanı mini konfransların, mənəvi mühazirələrin, məsləhətlə-

rin və ya şişirdilmiş emosional şouların əvəzinə gəncləri dinləməli və onların nə hiss etdiyini 

anlamağa çalışmaları lazımdır. 

Gənclərin öz məsuliyyətlərini bilən şəxsiyyətə çevrilməsi üçün onlara müəyyən işlər tap-

şırmaq, çiyinlərinə qaldıra biləcəkləri yük qoymaq və onlara güvənib, etibar etmək lazımdır. 

Dürüst insan yetişdirə bilmək üçün ilk növbədə valideynlər özləri dürüst olmalıdırlar. Onların 

güclü və müsbət xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Valideynlərin öz övladlarına cəsa-

rətsizlik, məsuliyyətsizlik, tənbəllik, qəddarlıq və s. Kimi mənfi davranışları daim xatırlatma-

ları, bu davranışı aradan qaldırmır əksinə daha da onlarda bu xüsusiyyətlərin iz buraxmasına 

səbəb olur. Müsbət xüsusiyyətlərə cəmləşmək müsbət xüsusiyyətləri gücləndirə və inkişaf et-

dirə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. İnsan daim yaşadığı cəmiyyətin inkişafına töhfə vermək istəyir. 

Təbii ki, bu istək insanın axtardığı yerin harada başladığı, hansı proseslərdən keçdiyi, mənanı 

gördüyü və qəbul etdiyi yer, həyatla bağlı düşüncələrindən asılı olaraq dəyişən xüsusiyyətə 

malikdir. Məna axtarışı bir ömür boyu davam etsə də, gənclik illəri ümumiyyətlə şəxsiyyət 

böhranlarının ən sıx olduğu illərdir. Məqalənin aktuallığı da onun məhz bu kimi vacib bir 

problemə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə gənclik dövründə mə-

na və mənbə axtarışının qeyri-sabit təbiəti, gənclərin demokratik dəyərləri və ünsiyyət baca-

rıqlarının inkişaf prosesinə təsiri müxtəlif ölçülərdə müzakirə edilir. Onların ünsiyyət bacarıq-

larını və yaşadıqları ailənin demokratiya mədəniyyətinin inkişafı üçün potensialını necə səfər-

bər etmələri ilə bağlı bəzi nəzəri təkliflər verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
В статье обсуждается нестабильный характер поиска смысла и источника в молоде-

жи, демократические ценности молодежи и влияние на развитие коммуникативных 

навыков в разных измерениях. Вот несколько теоретических предложений о том, как 

мобилизовать их коммуникативные навыки и потенциал семьи для развития культуры 

демократии. Подчеркивая, насколько сложно достичь этой цели, отмечается, что риски, 

с которыми сталкивается молодежная субкультура в современном обществе, являются 

обязательным процессом. 
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Characteristics in Adolescence and Communication  

Between the Youngsters and Their Parents 

 

Summary 

 
The article discusses the unstable nature of the search for meaning and source in youth, 

the democratic values of young people and the impact on the development of communication 

skills in different dimensions. Here are some theoretical suggestions on how to mobilize their 

communication skills and the potential of their family to develop a culture of democracy. 

Emphasizing how difficult it is to achieve this goal, it is noted that the risks faced by the 

youth subculture in modern society are a mandatory process. 
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Tələbələrin idrak maraqlarının inkişafı problemi bu gün də öz aktuallığını itirmir və müa-

sir psixoloji-pedaqoji tədqiqatlarda çox geniş şəkildə təmsil olunur. Bunun özü onun böyük 

nəzəri və praktik əhəmiyyətindən danışır. Fərdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında zəruri 

amillərdən biri idrak marağıdır. İdrak nəzəriyyəsinin (qneseologiyanın) əsas predmeti olan id-

rak real gerçəkliyin qanunauyğunluqları haqqında insanın biliklər əldə etməsi, ardıcıl surətdə 

bu bilikləri yeniləşdirmək üzrə fəaliyyətlərinin təşkilidir. Gənclik yaş dövründəki tələbə şəx-

siyyəti inkişafın digər mərhələlərində olan insanlardan özünəməxsus xüsusiyyətləri: obyektiv 

reallığın spesifik olaraq dərk edilməsi, motivasiya sahəsinin olması, informasiya texnologiya-

larından səmərəli istifadə etməsi və s. ilə fərqlənir. Mürəkkəb və çoxmərhələli olan tələbə şəx-

siyyətinin formalaşdırılması prosesi ilə onların həyat istiqamətləri, maraqları, meylləri, dəyər-

ləri təşəkkül tapmış olur.  

Dövrümüzdə gənclər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq üçün hazırlaşarkən seçdikləri 

ixtisas fənlərini xüsusiləşdirirlər. Lakin ali məktəb tələbələri fərqli olaraq bütün fənlərə eyni 

cür yanaşırlar. Tələbələrin ən səciyyəvi cəhəti biliyə olan tələbatlarıdır. Tələbələrin idrak ma-

raqları geniş sferanı əhatə edir. Maraq idrak tələbatlarının təzahür forması olduğundan fərdin 

oriyentasiyasına keçməyə meylli motivasiya edilmiş emosional-idraki münasibəti kimi müəy-

yən edilə bilər.  

İdrak maraqları təlim fəaliyyəti prosesində formalaşan sosial əhəmiyyətli şəxsiyyət xüsu-

siyyətlərindən biridir. Bu maraq insanın ətraf aləmə yönəlməsidir ki, aktivlik, seçicilik, onu 

əhatə edən aləmin cisim və hadisələrini bilmək istəyi kimi xüsusiyyətlərlə səciyyələnir və bu 

müsbət emosional fonda baş verir. İdrak marağının formalaşması və inkişafı prosesi ilk növ-

bədə təhsil fəaliyyətində həyata keçirilir. İdrak maraqları yeni, naməlum bir şeyi öyrənmək is-

təyində ifadə olunur. O, kortəbii surətdə yaranmır, ibtidai məktəbdən başlayaraq təhsil müəs-

sisələri tərəfindən xüsusi olaraq formalaşdırılır və inkişaf etdirilir. 

Maraqlar şəxsiyyətin motivləridir, onun ətraf aləmin müəyyən hadisələrini bilməyə xüsusi 

diqqətini ifadə edir və eyni zamanda onun müəyyən fəaliyyət növlərinə az və ya çox meylini 

müəyyənləşdirir. İnsan həyatının bütün sahələrini əhatə edən fəaliyyət növləri, maraqları 

müxtəlif ola bilər. İnsanın marağına səbəb olan obyektlərin (əşya, hadisə, fəaliyyət) sayı ma-

raq dairəsini səciyyələndirir ki, bu da adətən şəxsiyyətin inkişafının mənəvi zənginliyini və 

çoxşaxəliliyini göstərir.  

İdrak marağının əsas funksiyası tələbələrin öyrənməyə istiqamətlənməsidir ki, bu onlar 

üçün həyati tələbata çevrilsin. Tələbələrin idrak maraqları və öyrənməyə motivasiyaları təhsil 
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prosesinin məhsuldarlığının həlledici amillərindən biridir. Bilik cəmiyyətinin formalaşması 

kontekstində ali təhsilin öyrənmənin yaradıcı potensialının artırılması istiqamətində idrak ma-

rağının rolu daha da artır. Buna görə də cəmiyyətin savadlı gələcəyinin hazırlığının keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsinin səmərəli vasitələrindən biri tələbələrin tədris-idrak fəaliyyətlərinin mo-

tivasiyasının öyrənilməsi, tədqiqat nəticələrinin tədris praktikasında istifadəsidir. 

Strukturunda motivlərin mühüm rol oynadığı fəaliyyətlərdə idrak maraqların formalaşması 

prosesi baş verir. Bununla əlaqədar olaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, idrak marağı müx-

təlif istiqamətli daxili və xarici motivlərin bütöv bir sisteminin təsirinə məruz qalan təlim fəa-

liyyətinin ən mühüm komponentlərindən biridir. Daxili motivlərə intellektual fəaliyyətə və 

yeni biliklərə yiyələnməyə tələbat, xarici motivlərə başqaları ilə ünsiyyət tələbatı, ictimai mü-

nasibətlər sistemində müəyyən yer tutmaq istəyi daxildir. 

Tələbələrin idrak fəaliyyətinin üstünlük təşkil edən motivi “diplom almaq”dır. Bu marağa 

onların daxili motivləri təsir göstərir. Odur ki, tələbələrin idrak marağını inkişaf etdirmək 

üçün müəllimlər tələbələrin daxili motivlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə və tam təzahü-

rünə kömək edəcək pedaqoji şərait yaratmalıdırlar. Eyni zamanda “diplom almaq” motivini 

“bilik əldə etmək” motivi ilə birləşdirmək çox vacibdir. Tələbələr üçün motivasiyanın artırıl-

ması onların idrak marağının formalaşdırılmasını və inkişafını təmin edir. 

Müəllimlərin intensiv pedaqoji texnologiyalardan istifadə etməsi tələbələrin aparıcı motiv-

lərinə kompleks təsir göstərir. Onların fəallığı, uğur qazanmağa marağı, sosial statusa can at-

ması artır ki, bu da öz növbəsində tələbələrin idrak maraqlarına birbaşa təsir göstərir. İdrak 

marağının formalaşması və inkişafı prosesi yalnız fəaliyyətdə və hər şeydən əvvəl öyrənmədə 

mümkündür. Tələbələrin öyrənməyə olan maraqları gənclik yaş dövrünün əsas xüsusiyyətlə-

rindən biridir.  

Öyrənmə prosesi tələbələrin maraqlarına, münasibətlərinə görə ixtiyari və qeyri-ixtiyari 

olur. Qeyri-ixtiyari öyrənmə prosesində tələbə qarşısına hər hansı bir öyrənmə məqsədini, tə-

ləbini qoymadan müxtəlif vərdiş və bacarıqlara yiyələnir. Tələbə öz yoldaşları ilə kitab oxu-

duqda, hər hansı jurnal, qəzet məqalələrinə nəzər yetirdikdə, onlarla mütaliə etdikdə, informa-

siya texnologiyalarından istifadə etdikdə, müxtəlif gəzintilər təşkil etdikdə qeyri-ixtiyari şəkil-

də biliyi mənimsəyir. Tələbə ixtiyari öyrənmə prosesində isə əvvəlcədən qoyulmuş məqsəd 

üzrə bu fəaliyyəti yerinə yetirir. Onun öyrənməyə marağı, tələbatı vardır. Məhz ixtiyari öyrən-

mə zamanı tələbələr öz biliyə olan ehtiyaclarını ödəyirlər. Bunun üçün onlara əlverişli şəraitin  

olması da zəruridir. Hal-hazırda ali təhsil müəssisələrində müasir texnologiyalardan istifadə 

olunur ki, bu da tələbələrin işini daha səmərəli edir. 

Şəxsiyyət özünütərbiyənin təsiri altında sosiallaşır. Psixoloji keyfiyyətlər bir-biri ilə bağlı-

dır, şəxsiyyətin strukturunda inteqrasiya olunur. Şəxsiyyətin bütün spesifik təzahürlərini 

müəyyən edən özəyi motivasiya-tələbat sahəsidir. Psixoloqların fikrincə, şüurlu fəaliyyətin 

subyekti kimi şəxsiyyətin əsasını insanın motivasiya sahəsi və hər şeydən əvvəl onun maraq-

ları və tələbatları təşkil edir.  

Hər bir şəxsin maraqları onların yönəldiyi obyektin xüsusiyyətləri və fərdin özünün psixi 

xüsusiyyətləri (tərbiyəsi, xarakteri, qabiliyyətləri, mədəniyyəti) ilə müəyyən edilir. İ.V. Dub-

rovina qeyd edir ki, yaranan idrak fəaliyyəti şəraitində maraq getdikcə zənginləşə və maddi 

dünyanın yeni əlaqələrini, münasibətlərini əhatə edə bilər.  

Tələbələrin öyrənmə motivasiyası dəyişə bilər. Bu onlarda yeni maraqların yaranması ilə 

əlaqədardır. Tələbatların və maraqların emosional çalarları da fərqlidir. Tələbatlar ödənilmə-

yəndə yaşamaq çətinləşir, maraqlar isə mövcud olmadıqda həyat darıxdırıcı olur. Bu fərqlərə 

əlavə olaraq bəzi müəlliflər qeyd edirlər ki, idrak maraqları idrak tələbatları ilə bağlı sonrakı 
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formasiyalardır (3, s. 3). Tələbələrin idrak maraqlarının daimi stimullaşdırılması onların idrak 

tələbatlarının formalaşmasına kömək edir. 

Təhsil alan tələbədə təlim motivasiyası olmalı, qarşısına qoyduğu idraki məqsədlə fəaliy-

yət göstərməlidir. Aparılan tədqiqatlarda isə müəyyən olunmuşdur ki, təxminən tələbələrin  

70%-nin təlim motivasiyası və idraki məqsədi yoxdur. Tələbələr ixtisas  və peşə seçimində 

səhv etdikləri, daxil olduqları ixtisasın öz maraqlarına uyğun gəlməməsi ilə əsaslandırırlar.  

Tədris prosesində motivasiyanın müxtəlif üsul və vasitələrindən istifadə etməyi planlaşdı-

rarkən yadda saxlamaq lazımdır ki, bu üsullar tələbələr arasında öyrənmə motivləri müxtəlif 

olduğu kimi universal deyil. Başqa sözlə, fərdi yanaşma daha yaxşı nəticə verir. Tələbənin  

idrak fəaliyyətini aktivləşdirib praktik olaraq tətbiqi üçün ilk növbədə onun idrak maraqlarını 

inkişaf etdirmək lazımdır. Tələbədə tədris olunan fənlərə onların marağını hiss etmək, onu el-

mə olan real marağa çevirmək üçün hərtərəfli şəraitin yaradılması müəllimin üzərinə düşür. 

İnsanın nəyəsə aktiv və sabit maraqları meylə çevrilir. Meyl adətən reallığın müəyyən ha-

disələrinə davamlı marağı bu istiqamətdə hərəkət etmək üçün davamlı istəyi birləşdirir. Ma-

raqlar və meyllər arasında çoxlu oxşarlıqlar olsa da, fərqlər də var. Maraqlar “bilmək istəyi-

rəm”, meyllər isə “mən etmək istəyirəm” sözləri ilə ifadə oluna bilər. Hadisələrə fəlsəfi nöqte-

yi-nəzərdən yanaşan gənclər, maraqlarını cəlb etdiyi bilikləri dərindən mənimsəyirlər. Onlar 

sadəcə dərsliklə kifayətlənmir, əlavə materiallardan istifadə edir, müxtəlif yaradıcılıq sahələri-

nə dair maraqları artır (1, s. 364). Müasir ali təhsil tədris prosesini elmi biliklərlə zənginləşdir-

mək yolu ilə inkişaf edir. Problem təkcə elm öyrətmək deyil, həm də elmi şəkildə öyrətmək-

dir. Bunun üçün psixoloji-pedaqoji elmlərin idrak vasitələrindən istifadə etməklə həm tələbə-

ləri, həm də təhsil mühitini öyrənmək lazımdır. 

Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin idrak maraqlarının inkişaf etdirilməsi, ona motivasiya-

nın təsiri istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Motivasiya ilə idrak maraqları ki-

mi kateqoriyalar arasındakı əlaqələrin təsdiq edilməsi aktual problemlərdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik idrak maraqlarının inkişafı üçün üsulların təklif 

edilməsi və inkişafından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali təhsil müəssisələrində 

tələbələrin idraki fəaliyyətlərinin təşkili prosesində istifadə etmək olar. 
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А.А. Рустамова  

 

Познавательные интересы студентов 

 

Резюме 

 
Одной из важных проблем современности является повышение познавательного ин-

тереса студентов. Изучение мотивации учебно-познавательной деятельности для эф-

фективного развития познавательных интересов студентов позволяет определить ос-

новные направления работы со студентами. Изучено комплексное воздействие внутрен-

них и внешних мотивов на познавательные интересы. Для последовательного развития 

познавательных интересов отношения между учителем и студентом должны быть диа-

лектическими. 

                                                                                   

A.A. Rustamova  

 

Students' cognitive interests 

 

Summary 

 
One of the important problems of our time is to increase the cognitive interests of 

students. The study of the motivation of education and cognitive activity for the effective 

development of students' cognitive interests allows to determine the main directions of work 

with students. The complex effects of internal and external motives affecting cognitive 

interests have been studied. For the consistent development of cognitive interests, the 

relationship between teacher and student must be dialectical. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2022 
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Peşə insanın yaşamaq üçün can atdığı, həmin sahədə özünü inkişaf etdirdiyi, müəyyən təh-

sil nəticəsində əldə etdiyi bilik və bacarıqların məcmusudur. Görkəmli rus psixoloqu olan 

E.A.Klimov peşəni şəxsiyyə-tin fəaliyyəti, ifadəsi, cəmiyyətin tarixi inkişafının məcmusu ola-

raq xarakterizə edir. Cəmiyyətin nöqteyi-nəzərinə əsasən, peşə peşəkar vəzi-fə, peşəkar fəaliy-

yətin, forma və növlərin, şəxsiyyətin peşəkar xüsusiy-yətlərinin bu və ya digər nəticəyə nail 

olmaq üçün məmnunluq hissinin təmin olunması sistemidir.  

Sürətli sənayeləşmə nəticəsində cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər, ənənəvi ictimai quru-

luşun dəyişməsi fərdlərin peşə sahələrini genişləndir-miş və onların peşə qərarlarını çətinləş-

dirmişdir. Əvvəlki kimi insanların, adətən ətrafdakıların peşələrini davam etdirmələri indi çox 

çətindir. 

İnsanın peşə seçimi inkişaf prosesi kimi meydana çıxır. Peşəkar inkişaf da insanın inkişaf 

mərhələsi kimi ömrünün sonuna qədər davam edir. Çünki hər bir insanın onu digər insanlar-

dan fərqləndirən özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu vəziyyətin ən əhəmiyyətli səbəbi in-

sanların fərqli irsi və intellektual xüsusiyyətlərlə doğulmasıdır. Bundan əlavə, bu vəziyyətin 

başqa bir səbəbi insanın yaşadığı ekoloji amillərin roludur.  

Həyatda ən vacib qərarlardan biri peşə seçimidir. Çünki insanlar peşə seçərkən öz xarakter 

xüsusiyyətlərinə, həyatlarına uyğun olan peşələri seçməyə meyllidirlər. Bu seçim təkcə bir sa-

hədə işləmək deyil, həm də insanın hansı həyat tərzi ilə qarşılaşacağı və hansı həyat standart-

ları ilə həyatını davam etdirəcəyi ilə bağlı mühüm seçimdir. İşini bəyənməyən adamın uğurlu 

olması və o sahədə iz qoyması mümkün deyil. İnsan öz bilik və bacarığı çərçivəsində peşə 

seçdiyi zaman daha uğurlu və xoşbəxt olur. Bununla belə, insanın peşə seçiminə təsir edən bir 

çox amillər var. Bu amillərə ailənin sosial-iqtisadi vəziyyəti, şəxsin fiziki xüsusiyyətləri və 

sağlamlıq vəziyyəti, şəxsin maraqları, ehtiyacları və gözləntiləri, iş intizamı və vərdişləri, 

məktəb illərində akademik nailiyyətlər, xüsusi qabiliyyətlər, yaşadığı coğrafi ərazinin xüsu-

siyyətləri aiddir. Bu mühüm amillər nəzərə alınaraq karyera seçimi edilməlidir. İxtisas seçi-

mində qeyd olunan məsələlərlə yanaşı, dünyada və ölkəmizdə gedən proseslər, iqtisadi ten-

densiya və ümumi şərtlər də nəzərə alınaraq seçim edilməlidir. Çünki bu gün populyar olan 

bəzi peşələr gələcəkdə daha az əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bu gün yüksək maliyyə gəliri olan 

bir peşə gələcəkdə tələb-təklif balansı dəyişdikcə daha az gəlirə sahib ola bilər. Məsələn, yer-

altı sərvətlər dediyimiz neft və qızıl mədənləri olan şirkətlər dünyanın ən zənginləri siyahı-

sında birinci yerdə idi. Halbuki çağımızda bu bayraq rabitə və elektronika sahəsində brend-

lərin əlinə keçib. Deməli, gələcək peşələr üçün hədəflər yüksək olmalıdır. Bu məqsədlərə çat-

maq üçün insan böyük fədakarlıqla çalışmalı və uğur qazanmalıdır. 
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Peşə seçimində ailə təsiri çox önəmli amildir. Bəzən ailələr “Mən bacarmadığım şeyi uşa-

ğımın etməsini istəyirəm...” və ya “Uşağımın qazana bilmədiyim ixtisası qazanmasını istəyi-

rəm” kimi gözləntiləri ilə uşaqlarına təzyiq edirlər. Bəzən də bu təzyiqlər nəticəsində uşaqla-

rın rəyi olmadan onlara “sən bu məktəbə gedəcəksən, bu peşəni seçəcəksən və ya üstünlük ve-

rəcəksən” kimi sözlər təlqin edilərək peşələrə yönəldilir. Son zamanlar bəzi valideynlərin öv-

ladlarını daha çox maddi gəlir gətirən peşələrə yönəltdiyinin şahidi oluruq. Valideynlərin öv-

ladını maddi gəliri yüksək olan peşələrə yönəltməsi təbiidir. Ancaq burada əsas qəbul olun-

ması doğru olmayan fikir sırf peşənin gəliri yüksək olduğu üçün uşağın maraq dairəsində ol-

mayan, hətta bəyənmədiyi sahələrə yönlən-dirilməsidir. Yəni bizim gələcəyimiz olan gənclə-

rimizə istədikləri soruşulmur və onlara sərbəst qərar vermə öyrədilmir. Beləliklə gənclər nə 

istədiklərini bilmirlər (4, s. 27). 

Ona görə də gənclərə özünəinam və hörmət hissi aşılamaq üçün onların gözləntiləri, hiss-

ləri, maraqları diqqətdən qaçırılmamalıdır. Onlara sevildiklərini, dəyərli olduqlarını və güvən-

diklərini hiss etdirərək xoşbəxt yetkinlər olaraq yetişdirilmələrinə valideynlər diqqət ayırmalı-

dırlar. Əks halda, onlar üçün valideynlərin qərar verməsi onlarda özünəinam, fikrini sərbəst 

ifadəetmə kimi həyatı boyu onlara lazım olacaq xüsusiyyətlərin formalaşmasına əngəl yarada 

bilir. Namizəd hər hansı peşə seçəndə təbii ki, valideynin də fikrini öyrənməlidir. Çünki bu 

vəziyyət valideynlərin ən təbii haqqıdır. Onlar da öz həyat təcrübələrindən faydalanmalıdırlar. 

Bununla belə, yekun qərar  namizəddə olmalıdır. Çünki hər hansı bir peşəyə qərar verərkən is-

tedad, maraq və istək nəzərə alınmalıdır. Bu çərçivəni nəzərə alaraq, peşə məsləhətçisi həm 

ailələrə, həm də tələbələrə düzgün məlumat verərək onları istiqamətləndirməlidir. 

Peşə seçiminə psixoloji xidmət məktəb dövründən başlanılır. Peşənin təbliği ilə bağlı apa-

rılacaq işlər ibtidai məktəb illərindən başlanaraq, peşə seçimi prosesinə qədər davam etməli-

dir. İbtidai təhsil dövründə uşaqlara gündəlik həyatda olan iş və peşələr haqqında daha anla-

şıqlı bir dillə məlumat verilməlidir. Gənc nəsillərə erkən yaşda peşələr haqqında məlu-mat ve-

rilərsə, sonrakı illərdə onların peşələr haqqında məlumatı, marağı daha da artar. Peşə seçimin-

də psixoloji xidmət zamanı psixoloq və ya məsləhətçi insana onun maraq və qabiliyyətlərin-

dən xəbərdar olmağa, qarşılaşdığı hadisələrə real gözlə baxaraq düzgün qərar verməsinə kö-

mək edir. Peşəkar məsləhətləşmə prosesində məsləhətçi fəal rol oynayır. Məsləhətçinin peşə 

məsləhəti prosesində peşə seçimini insanın öz ixtiyarına buraxması mühüm məsələlərdən biri-

dir. Bu prosesdə insan “özünü öyrənməli-tanımalı” və daha sonra hansısa peşəyə olan maraq 

və qabiliyyətlərini ölçüb-biçərək peşəsini seçməlidir. Əslində bu prosesdə məsləhətçi bələdçi 

olur. Çünki peşə məsləhətinin məqsədi insana uyğun peşə seçmək və onun həmin peşədə irəli-

ləyişini təmin etməkdir. İnsana peşəkar məsləhət və düzgün yönləndirmə ibtidai, orta və ali 

təhsildə olduğu kimi iş həyatında da davam etdirilməlidir. Belə ki, hər bir dövrdə insanın pe-

şəkar inkişaf prosesi nəzərə alınaraq, məsləhət prosesi o kontekstdə davam etdirilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəb dövründə başlanılan peşə seçimi prosesi insanın doğru pe-

şə seçiminə qədər davam edir. Peşə seçimi təkcə işlə təmin olunma deyil, insanın hansı həyat 

tərzində yaşayacağına və hansı həyat standartları ilə həyatını davam etdirəcəyi ilə bağlı mü-

hüm seçimdir. Ona görə də düzgün peşə seçimi aktuallığını hər zaman saxlayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə peşə seçilməsində müasir dövrün tələbləri əks olun-

muşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərin tələ-

bələri faydalana bilərlər. 
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Выбор профессии как важный фактор в жизни человека 

 

Резюме 
 

  Как отражено в статье, в настоящее время мир находится в процессе технологичес-

кого развития и быстрой модернизации, что, как и во всех сферах общественной жизни, 

приводит к изменениям в выборе профессии. Выбор карьеры должен быть сосредото-

чен на выборе подходящих занятий, которые могут максимизировать интересы и спо-

собности людей, и рекомендовать занятия, которые принесут успех человеку и общест-

ву для воспитания талантливых людей. Профессиональное консультирование должно 

быть расширено, чтобы направлять людей в этой области во время их обучения. 

 

G.Q. Zamanova                        

 

Career choice as an important factor in human life 

 

Summary 
 

As reflected in the article, the world is currently in the process of technological 

development and rapid modernization, which, as in all areas of social life, leads to changes in 

career choice. Career choice should focus on selecting appropriate occupations that can 

maximize the interests and abilities of individuals, and recommend occupations that will bring 

success to the individual and society to nurture talented individuals. Vocational counseling 

should be increased to guide people in this area during their education. 
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Özünütərbiyə insanın şüurlu olaraq qarşısına qoyduğu məqsədə, ideal və inamlarına müva-

fiq şəkildə öz şəxsiyyətində dəyişikliklər etməyə yönəlmiş fəaliyyətindən ibarətdir. Özünütər-

biyənin həyata keçməsi üçün şəxsiyyətin və onun özünü dərk etməsinin müəyyən inkişaf sə-

viyyəsinin, özünün hərəkətlərini başqalarının hərəkətləri ilə müqayisə zamanı təhlildən istifa-

də edə bilmək qabiliyyətinin, eləcə də daim özünütəkminləşdirmək məqsədi olması tələb edi-

lir. Şəxsiyyətin özünütəkminləşdirməsi onun cəmiyyətdəki həyati tələbatları və fəaliyyəti ilə, 

inkişafı ilə şərtlənir. İnsanın yaşadığı ictimai şərait, aldığı təlim və tərbiyə onun özünütərbiyə-

sində həlledici rol oynayır. 

“İnsanda özünütərbiyə tələbatının yaranması göstərir ki, o, həyata, qarşısında duran vəzi-

fəyə kor-koranə deyil, şüurlu şəkildə yanaşır, öz fəaliyyətində müvəffəqiyyət qazanmaq üçün 

özündə müəyyən keyfiyyətlər tərbiyə etmək zərurətini dərk edir. Buradan isə aydın olur ki, 

özünütərbiyə insanın yüksək şüurluluğu ilə, hər şeydən əvvəl, insanın özündə müəyyən müs-

bət əlamətləri inkişaf etdirmək, mənfi əlamətlərin isə qarşısını almaq meylinin yaranması ilə 

bağlıdır” (1, s. 510).  

Yeniyetmə böyüklər kimi “oynamaq” istəmir, ona görünmək deyil, böyük kimi olmaq, 

başqaları tərəfindən belə tanınmaq lazımdır. Bu, müstəqilliyin, özünə hörmətin formalaşması 

dövrüdür. Yetkin olduğunu, böyüklər tərəfindən hörmət edildiyini və tanındığını iddia edən 

bir yeniyetmə özünün zəif tərəflərini və öz məhdudiyyətlərini görməməyə bilməz, bunu tez-

tez xarici müstəqillik arxasında gizlədir və davranışları ilə lovğalanır. 

Yeniyetməlik dövrü ilə bağlı ən diqqətəlayiq hadisələrdən biri özünütərbiyə etmək üçün 

güclü bir istəkdir. Aktiv özünütərbiyə prosesi məhz bu yaşda başlayır və adətən insanın sonra-

kı həyatı boyunca bu və ya digər formada davam edir.   

Yeniyetmə yaşlarında özünütərbiyə etməyə başlayanda 12-13 yaş həddinə çatmış uşaqla-

rın ilk dəfə intellektual və şəxsi özünü təkmilləşdirmə imkanları üzərində düşünməyə və bu 

məqsədə nail olmaq üçün şüurlu, məqsədyönlü səylər göstərməyə başlamasını nəzərdə tutulur.  

Özünütərbiyə etmək müəyyən inkişaf yolu keçir. Əgər onun əsas yaş pillələrini əhatə et-

məyə çalışsaq, onda onun yaşla dəyişməsinin bütün yolu aşağıdakı kimidir:  

Birinci pillə - fiziki və iradəli özünütərbiyə - yeniyetməlik yaşıdır. Bu yaşda tipik bir məq-

səd, bir yeniyetmənin iradəli və fiziki cəhətdən özünüinkişaf etdirməsidir və xüsusi vasitələr 

və məşqlər tətbiq etməklə özündə cəsarət, dözümlülük, özünü idarə, özünə inam və s. kimi 

şəxsiyyətin iradəli keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaqdır. Bu yaşda bir çox uşaqlar bədən tərbiyəsi 
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və idmanla məşğul olmağa başlayırlar.  

İkinci pillə - mənəvi özünütəkmilləşdirmə, erkən gənclik yaşıdır. Bu zaman özünütərbiyə 

etməyin ən çox rast gəlinən məqsədi - mənəvi, mənəvi inkişafdır, şəxsiyyətin nəcib keyfiy-

yətlərinin işlənib hazırlanması kimi başa düşülür: saflıq, xeyirxahlıq, alicənablıq, dosta səda-

qət, sevimli insana inam, köməyə gəlməyə hazır olmaq və s. 

Üçüncü pillə - peşəkar özünütərbiyə - gənclik, yetkinlik yaş dövrünün (20 ildən 40 ilədək) 

başlanğıcıdır. Bu dövrü insanda seçilmiş ixtisas üzrə uğurlu iş üçün vacib olan qabiliyyətlər, 

bacarıq və vərdişlər də daxil olmaqla, peşəkar zəruri keyfiyyətlər kompleksinin inkişafı ilə 

bağlı işgüzar özünü təkmilləşdirmə vaxtı kimi nəzərdən keçirilə bilər. Peşəkar özünütəkmil-

ləşdirmənin məqsədi bu yaşda yaranaraq, bir çox insanlarda təsbit edilir və həyatın əsasların-

dan birinə çevrilir.  

Dördüncü pillə - sosial - dünyagörüşlü özünütərbiyə etmək, 40-45 yaşdan sonra həyat döv-

rüdür. Burada özünütəkmilləşdirmə vəzifəsi sosial mövqenin, dünyagörüşünün, həyata müəy-

yən baxışın yaradılması olur. Bu illərdə şəxsi özünütəkmilləşdirmə ilə məşğuliyyətlərin uğur-

lu olması, onun nəticələri insanın şəxsiyyət kimi xarakterini müəyyən edir. 

Yeniyetmə də tərbiyəvi təsirlərinin passiv obyekti kimi çıxış etmir. Onun bu təsirlərə da-

xili mövqeyi formalaşır ki, bu da yeniyetmənin ya təkmilləşməsi üçün (özünüinkişafı) üzərin-

də fəal işləməsinə və ya passiv qala bilə bilməsinə təsir edir. 

Yeniyetmə özünütərbiyə etməyə çalışır. Bu zaman o: 

— öz davranışında olan çatışmazlıqları aradan qaldırır; 
— ona güclü, bacarıqlı, müstəqil görünmək hüququ verən müsbət keyfiyyətləri formalaşdırır. 

Güclü iradəyə malik bir insan olmaq üçün cəsarət, dəyanət, dözümlülük, əzmkarlıq kimi 

keyfiyyətləri tərbiyə edir. Yeniyetmədə nadir hallarda intellektual keyfiyyətləri inkişaf etdir-

mək arzusu yaranır. Özünütərbiyə məqsədləri yaşla əlaqədar dəyişir. Onlar daha realist olur 

və getdikcə daha həyati əhəmiyyət daşıyır. Bu yaşda özünütərbiyə tez-tez özünü təhsil ilə bir-

ləşdirilir, zehni biliklərin mənimsənilməsinə, peşə ilə bağlı olan bacarıq və vərdişlərin forma-

laşmasına, yüksək mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına yönəldilir. 

Yeniyetməlik dövründə, insan özünü dərk etməyə başlayanda, öz psixikasında ətraf aləmlə 

münasibətlərə və yeni informasiyanın mənimsənilməsinə təsir göstərən bir çox möhkəmlən-

miş hissləri, fikirləri, baxışları müəyyən edir. Bu tanınmayan hisslər, baxışlar insana güclü tə-

sir edir. Psixologiya “özünütərbiyə” anlayışı altında insanın daxili mənəvi dünyasının müstə-

qil inkişaf etmək bacarığını nəzərdə tutur. Filosoflar, psixoloqlar iddia edirlər ki, məhz insa-

nın ruhunda, mənəviyyatında onun inkişafının hərəkətverici qüvvələri yerləşir. “Beləliklə də, 

şəxsiyyət inkişaf etdikcə özünütərbiyə daha böyük rol oynamağa, daha aydın və səmərəli şə-

kildə özünü göstərməyə başlayır. Deməli, özünütərbiyə şəxsiyyətin həyat şəraiti və tərbiyə ilə 

şərtlənən əxlaqi - psixoloji yetginliyinin müəyyən səviyyəsində özünə yer edir” (2, s. 508). 

Tərbiyə prosesində yeniyetməni özünütərbiyə etməyə təşviq etmək lazımdır. Yeniyetməlik 

dövrü özünütənzimləmə prosesinin daha da təkmilləşdirilməsini təmin edən əsasların qoyul-

duğu ən əlverişli dövrdür. Özünütərbiyə prosesi şəxsiyyətin müəyyən inkişaf səviyyəsini, özü-

nü dərk etməsini, hərəkətlərini şüurlu şəkildə digər insanların hərəkətləri ilə müqayisə edər-

kən təhlil etmək bacarığını nəzərdə tutur. 

Bu yaş refleksiya və özünüanaliz, yüksək emosionallıq, əhval-ruhiyyənin kəskin dəyişmə-

si, narahatlıq və s. ilə xarakterizə olunur. Eyni zamanda, ümumi emosional vəziyyətin yaxşı-

laşması daha güclü şəkildə ifadə edilir. Bu dövrdə davamlı özünüdərketmə və sabit “Mən” ob-

razı formalaşır. Yeniyetməlik dövründə davranışa təsir edən özünün daxili aləminə dair təsəv-

vür yaranır və bu da həqiqi olub-olmamasından asılı olmayaraq, psixoloji reallığı əks etdirir. 
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Bu dövrdə onlar artıq böyüklər dünyasında öz yerlərini müəyyənləşdirməlidirlər. N.S. 

Leytes bu yaşdakı şagirdlərdən danışarkən qeyd edir ki, “onların psixoloji simasında çox vaxt 

təhlil edən düşüncənin fəallığı, əsaslandırmaya meyil və xüsusi emosionallıq, təəssüratlılıq 

birləşir” (3, s. 156). Əgər kiçik yaşlı məktəbli və yeniyetmə müqayisə etsək, ikincidə hərəkət-

lərini təhlil etmək, əsaslandırmaq, tənqidi qiymətləndirmək qabiliyyəti daha çox inkişaf etmiş-

dir. Bu yaşda da təhsilə olan maraq nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Onlar bilik, bacarıq və 

vərdişlərin gələcək həyatda zəruri şərt olduğunu aydın şəkildə dərk edirlər və bunun nəticəsi 

olaraq müstəqil bilik əldə etməyə ehtiyac duyurlar.  

Yeniyetmələr öz xarakterlərini və duyğularını və hərəkətlərini dərindən başa düşməyə, xü-

susiyyətlərini düzgün qiymətləndirməyə çalışırlar. Onlar tez-tez müəllimləri onlara bunları 

izah etməyi xahiş edirlər: “Xarakterimi düzgün necə qiymətləndirə bilərəm?”; “Zəif səhhətə 

malik bir insan öz şəxsiyyətinin kollektiv tərəfindən mənəvi qiymətləndirilməsinə həssaslıqla 

yanaşa və onda bu qiymətləndirməyə laqeydlik göstərərək öz bildiyi kimi hərəkət etmək 

(“Məsləhət verirlər, amma mən özüm də nə edəcəyimi bilirəm”) bacarığı ola bilərmi?”. “Bö-

yük, məsuliyyətli işlərdə ideallıq və prinsipiallıq meylləri göstərmək olurmu?”.  “Şəxsi dərdin 

şişirdilməsi meyllərini, cüzi xoşagəlməzliyi formalaşdırmaq arzusunu həyata keçirtmək müm-

kündürmü?”. 

Beləliklə, şəxsiyyətin inkişafının, onun intellektual bacarıqlarının və ictimai özünüdərkin 

müəyyən mərhələsində yeniyetmə yalnız xarici məqsədlərini deyil, həm də öz tərbiyəvi məq-

sədlərini başa düşməyə başlayır. O, özünə tərbiyə subyekti kimi yanaşır və özünütərbiyə et-

məyə çalışır. Şəxsiyyətin formalaşmasında özünəməxsus olan bu yeni faktorun meydana gəl-

məsi ilə insan özü tərbiyəçi olur.  

Yeniyetmə özünütərbiyə prosesini aşağıdakı mərhələlərdə qurur:  

— düzgün davranış normaları və tələbləri ilə tanışlıq;  

— həmin norma və tələblərə münasibətin formalaşdırılması: düzgün davranış motivlərinin 

və arzusunun aşılanması;  

— ictimai davranış normalarına baxış və əqidənin formalaşdırılması;  

— düzgün davranış təcrübəsinin, adətlərinin yaradılması;  

— tərbiyənin özünütərbiyəyə keçməsi, insanda özünütərbiyə tələbatının yaranması. 

Psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatın təhlili əsasında aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 

— Özünütərbiyə-pedaqoji idarə olunan prosesdir. Öz üzərində işləmək üçün psixoloji və 

praktiki hazırlıq tərbiyənin ən mühüm vəzifələrindən birini təşkil edir. 

— Özünütərbiyənin əsasında insanın şüurunda etməyə hazırlaşdığı hərəkət və nəzərdə tut-

duğu xüsusiyyət və keyfiyyətlərin müəyyən edilməsi prinsipi durur. 

— Özünütərbiyə insanın özünü təkmilləşdirmək üçün öz üzərində şüurlu, məqsədyönlü iş-

ləməsi prosesidir. Özünütərbiyənin əsas vasitələrinə özünümüşahidə, özünütəhlil, özünütərbi-

yə planı və ya proqramının müəyyən edilməsi, özünüinandırma (özünətəlqin), özünənəzarət, 

özünəhesabat, özünütərif, özünütənqid, özünüqiymətləndirmə daxildir. 

Məqalənin aktuallığı. Əvvəlki nəsillərin təcrübəsinin mənimsənilməsi prosesi kimi özü-

nütərbiyə insanın inkişafı ilə bağlı müxtəlif elmlərin tədqiqatlarında geniş təmsil olunur. On-

ların arasında ümumi, yaş və sosial psixologiya, sosiologiya, gigiyenanı göstərmək olar. Şəx-

siyyətin özünütərbiyəsi sonda insan və cəmiyyət üçün faydalı olan formalaşmaya gətirib çıxa-

rır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetməlik ilə əlaqəli ən diqqətəlayiq hadisələrdən biri özü-

nütərbiyəyə olan güclü istəkdir. Fəal özünütərbiyə prosesi məhz bu yaşda başlayır və adətən 

insanın bütün sonrakı həyatı boyu bu və ya digər formada davam edir. Yeniyetməlik dövründə 
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özünütərbiyə prosesinin başlanmasından danışarkən, 12-13 yaşa çatan uşaqların ilk növbədə 

intellektual və şəxsi özünü təkmilləşdirmə imkanları haqqında düşünməyə və buna nail olmaq 

üçün şüurlu, məqsədyönlü səylər göstərməyə başlamasını nəzərdə tuturuq. 

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb və məktəbəqədər tər-

biyə müəssisələrində tərbiyə işlərinin təşkili prosesində istifadə etmək olar. 
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Пути формирования самовоспитание у подростков 

 

Резюме 
 

Подростковая самовоспитание связана с проблемами, характерными для этого воз-

раста. Это возраст рефлексии и самоанализа, высокая эмоциональность, резкая смена 

настроения, тревожность и т.д. характеризуется. При этом сильнее выражено улучше-

ние общего эмоционального состояния. В этот период формируется устойчивое само-

сознание и устойчивый образ “Я”. В подростковом возрасте формируется представле-

ние о внутреннем мире самого себя, которое влияет на поведение, и оно отражает пси-

хологическую реальность, вне зависимости от того, реальна она или нет. 

 

R.T. Mustafayeva 

 

Ways of forming self-education in adolescents 

 

Summary 

 
Adolescent self-education is associated with problems specific to this age. This is the age 

of reflection and introspection, high emotionality, a sharp change in mood, anxiety, etc. 

characterized. At the same time, the improvement in the general emotional state is more 

pronounced. During this period, a stable self-consciousness and a stable image of the “I” are 

formed. During adolescence, an idea of the inner world of oneself is formed, which influences 

behavior, and it reflects the psychological reality, regardless of whether it is real or not. 
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Tələbə gənclərin gender təsəvvürlərinin formalaşmasında  
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семья, этнические характеристики 
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Məlum olduğu kimi, hər bir xalqın özünəməxsus etnik-psixoloji xüsusiyyətləri, ailə ilə 

bağlı dəyərlər sistemi vardır. Məhz bu dəyərlər sistemi ailədaxili münasibətlərə və ailədə gen-

der təsəvvürlərinin formalaşmasına təsir edir. Bu mənada Azərbaycan ailəsini digərlərindən 

fərqləndirən xarakterik keyfiyyət və xüsusiyyətlər də məhz onun etnopsixologiyasına əsasla-

nır. Ümumilikdə ailədə cərəyan edən münasibətlər sistemi - yəni “ata-oğul”, “ana-oğul”, “ata-

qız”, “ana-qız” münasibətləri etnik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu baxımdan, ailədə gender münasi-

bətlərinin əsasında ailənin etnopsixologiyası dayanır. 

Ə.S. Bayramov Azərbaycanın soykökünü təşkil edən oğuzların ailə münasibətlərini, ailədə 

oğlan və qız tərbiyəsini, evlənməni və evli cütlüklərin ailə böyükləri ilə  münasibətlərini təhlil 

edərək bir sıra etnopsixoloji məsələləri ümumiləşdirir: “Oğuzların evlənmə adət-ənənələri 

çox zəngindir. Qadın-kişi münasibətləri qarşılıqlı ehtirama əsaslanır. Qadın öz ərinin yar-

dımçısı, mənəvi dayağıdır” (2, s. 121). Hazırda da bu qaydaların bir çoxu qorunur, ancaq, tə-

biidir ki, yeni ənənələr də var. 

Azərbaycan ailəsində ata hər zaman əsas söz sahibi, ailənin idarəedicisi rolundaddır. Ailə-

də atanın nüfuzunu və hökmünü ilk növbədə ana yaradaraq ondan təsirli tərbiyə vasitəsi kimi 

istifadə edir. Ailədə övladlarla bağlı qərarlarda atanın son sözü əsas götürülür. Bu mənada oğ-

lanlar özlərini ataları ilə eyniləşdirir, onların bir çox hərəkətlərini təqlid yolu ilə mənimsəyir-

lər. Oğlan üçün ata: ağıl, iradə qüvvəsi, kişi əzəməti nümunəsidir. Analara nisbətən atalar 

uşaqlarda gender təsəvvürlərinin formalaşmasında daha təsirli rol oynayırlar. Gender istiqa-

mətində aparılan tədqiqatlara əsasən yarımçıq ailələrdə-yəni atanın olmadığı ailələrdə oğlan 

uşaqlarında kişi rolu ilə bağlı təsəvvürlər düzgün formalaşmır. Çünki oğlan uşağı ailədə kişi 

obrazı, kişi modelini görmədiyi üçün onda əsl kişiyə məxsus keyfiyyətlər inkişaf edə bilmir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da oğlan tərbiyəsinin əsas xüsusiyyətlərindən biri belə açıqlanır - “Hü-

nəri oğul atasından görər, öyrənər. Ata şəxsiyyətcə güclü olanda oğul onun yerişini yeriyə bilməsə 

də, hər halda ayaqqabısını geyinir. Ata nümunəsində o kişi haqqında təsəvvürləri - kişi etalon, 

steriotip və rituallarını əxz edir, kişi üçün zəruri olan ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnir” (2, s. 43). 

Çox təəssüf ki bəzən ənənəvi ailələrdə oğlan uşağının tərbiyəsi ilə bağlı yanlış təsəvvürlər, 

fikirlər vardır. Belə ki, ənənəvi ailələrdə hesab edirdilər ki, əgər ata qəddar və ciddidirsə, bu 

zaman uşaq mərd və cəsarətli olur. Lakin aparılan araşdırmalar bu fikirlərin əsassız olduğunu 

ortaya çıxartdı. Reallıq budur ki, bu cür keyfiyyətlər mülayim və qayğıkeş valideynlərin öv-
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ladlarında daha çox inkişaf edir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, mülayim və xeyirxah təbiətə 

malik olan ataların tərbiyə etdiyi oğlan uşaqları daha erkən yaşda kişilərə məxsus fəaliyyətlə 

və oyunlarla maraqlanır, qızların oyuncaqlarından imtina edirlər. Qəddar ataların uşaqları isə 

uzun müddət öz cinsinə məxsus oyuncaqları seçməkdə çətinlik çəkirlər. 

Gənclərdə özləri haqqındakı təsəvvürlər müxtəlif amillər əsasında yaranır. Bura gənclərin 

daxil olduqları qrupların təsiri də aiddir. Məlumdur ki, gənclər asudə vaxtlarını daha çox həm-

yaşıdlardan ibarət referent qrupun əhatəsində keçirirlər. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, məhz 

bu səbəbdən referent qruplar da gənclərin ailə münasibətlərinin formalaşmasında özünəməx-

sus rol oynayır. Onların fikrincə, gənclərin sosial təcrübəni mənimsəməsində yaşıdlarının mü-

hüm rolu vardır. Gənclər qruplarda öz dost, rəfiqələri ilə ailədə baş verənləri, valideynlərinin 

onlarla münasibətlərini, qoyulan tələbləri, razılıq və narazılıqları birgə müzakirə edir və öz 

fikirlərini irəli sürürlər.   

Oğlanlar qızlardan fərqli olaraq həyata daha tez addım atmağa, ətraf mühitə alışmağa, diq-

qət cəlb etməyə çalışırlar. Onlar özlərini daha çox yaşlılar (böyüklər) kişi kimi aparır, gün ər-

zində onlar kimi davranmağa çalışırlar. Bu mənada valideynlər, xüsusilə atalar övladları ilə 

münasibətdə düzgün mövqe tutmalı, onlara düzgün rol-model olmalıdırlar. Atalar oğlu ilə 

dostluq münasibəti yaratmalı, oğlunun nə düşündüyünü öyrənməli, tez-tez onunla birlikdə 

müzakirələr etməlidirlər. Ailə tərbiyəsində oğlanlarda kişiyə məxsus keyfiyyətlər, həm də on-

ların əxlaqi məzmunu haqqında düzgün təsəvvür yaratmaq əsas vəzifələrdən biridir. Hələ ki-

çik yaşlarından oğlan uşaqları öz güclərini müxtəlif yollarla sınayır, çox vaxt həmyaşıdları ilə 

güləşir, dalaşır, özlərinin üstünlüklərini sübut etməyə çalışırlar. Gənc oğlanların dalaşqanlığı 

onların özünü təsdiqetmə və gücünü nümayiş etdirmək meyli ilə bağlı olur. Çox zaman belə 

davranışda əsas motivlərdən biri sevdiyi qıza öz üstünlüyünü və gücünü göstərməkdir. 

Bundan başqa, gənclər mühitində satqınlıq, qorxaqlıq, xəyanət, cəsarətsizlik həmişə pislə-

nilir. Oğlanların formalaşan kişi idealının məzmununda “əsl kişiyə” xas olan keyfiyyətlər bir 

tərəfdən, qüvvət, iradə, cəsarət, mərdlik, dözümlülük, digər tərəfdən dostluq, yoldaşlıqda sə-

daqətlilik kimi keyfiyyətlər əsas yer tutmağa başlayır. Gənclər öz ataları, qardaşları və yaxın 

tanışlarında da “əsl kişi” keyfiyyətləri gördükdə, onlarla fəxr edir, özlərini onlarla eyniləşdirir, 

onlara oxşamağa çalışırlar. 

S.B. Hacıyevanın “Azərbaycan ailəsində qız tərbiyəsinin etnopsixoloji xüsusiyyətləri” 

mövzusundakı dissertasiya işində qeyd olunur ki, “yeniyetmə və böyük məktəb yaşlı qızların oğ-

lanlarla ünsiyyəti, onların yaşlılarla ixtilaflarının yaranması pedaqoji və psixoloji problem ki-

mi daim tədqiqatçı alimləri düşündürmüş, yüksək səviyyədə və geniş həcmdə araşdırma ob-

yektinə çevrilmişdir. Tədqiqatın nəticələri bizdə belə bir qənaəti möhkəmləndirir ki, problemin 

həllinin bir çox mühüm şərti də etnopsixoloji sərvətlərlə bağlıdır” (7, s. 6). 

Göründüyü kimi, Azərbaycan ailəsində, etnopsixologiyasında oğlan və qız tərbiyəsinin 

tam bir sistemi var. Bu, ailədə oğlan uşağının tərbiyəsi “kişi” arxetipinin meyarları və sistemi 

ilə müəyyənləşir. Həmin sistemin tələb və normalarına əsasən ailədə oğlanların iradə tərbiyə-

sinə xüsusi diqqət yetirilir. Onları müxtəlif çətinliklərlə üzləşdirir və kiçik yaşlarından ev-eşi-

yi qorumağı öyrədirdilər. Ənənələrə görə oğlanlar nəinki ev işlərində, həm də çöl işlərində ai-

ləyə kömək etməlidirlər. Ailədə oğlanları ailənin namusunu çəkmək, şərəfini qorumaq ruhun-

da tərbiyələndirirlər. 

R.M. Qarayeva “Yеniyеtmə qızlаrın şəхsiyyətinin еtnоpsiхоlоji хüsusiyyətləri” adlı dis-

sertasiya işində azərbaycanlı qızlara xas olan münasibətlərin və onlarda üstünlük verilən, göz-

lənilən, keyfiyyətlərin təsnifatını aparmışdır. Bura aşağıdakılar daxildir (8, s. 139): 

— azərbaycanlı yeniyetmə qızların münasibətlərinin qiymətləndirilməsində 82 %-dən 50 
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%-ə qədər dəyişməklə onların: həssas və qayğıkeş, sülhsevər, vicdanlı, sosial əlaqələrdən ası-

lı, iradəli, özünə nəzarət edən, üzüyola, səmimi, sakit, utancaq, münaqişədən qaçan, söhbətcil, 

emosional baxımdan dəyişkən, soyuq, fəal, ünsiyyətcil, müstəqil olmaları açıqlanır; 

— qızlarda etnopsixoloji xüsusiyyətlərin formalaşması aşağıdakılardan asılıdır: onların 

böyüdüyü ailənin sosial mühiti-etnik mənşəyi, ailə üzvlərinin dini mənsubiyyəti, ailədaxili 

münasibətlərin xarakteri, tərbiyə işinin məzmun və prinsipləri; ailə üzvlərinin şəxsi keyfiyyət-

ləri, sərvət meyilləri, ictimai və mənlik şüuru, eləcə də mənafe birliyini; 

— azərbaycanlı ailələrdə yeniyetmə qızlarda etnopsixoloji xüsusiyyətlərin qorunub saxla-

nılması meyli hələ də güclü olub hissi-emosional, mənəvi-etik təsirlərlə tənzimlənir. Valideyn-

lər qız tərbiyəsində əxlaqın və ağlın üstünlüyünə önəm verilər; 

— ailə tərbiyəsində etnopsixoloji anlayışların, davranış normalarının, xarakter əlamətləri-

nin mənimsədilməsi onlara cinsi fərqlər kontekstindən izah olunur; 

— yeniyetmə qızların tərbiyəsində əsas (cəmiyyətdə qəbul olunmaq, tərəfdaşlıq, insanlığın 

inkişafı qayğısına qalmaq, dostlara sahib olmaq, fiziki və psixi sağlamlıq, təhsilalma, dünya-

görüşü, intellektual inkişaf, ümumi mədəni səviyyə) və ikinci dərəcəli dəyərlərə (düzgün dav-

ranış, çalışqanlıq, intizamlılıq, yüksək mədəniyyət, məsuliyyət, borc hissi, özünənəzarət, dü-

rüstlük, dözümlülük, səmimilik, müstəqil fəaliyyət seçimi və qərarvermə, zəhmətsevərliik, 

möhkəm iradə, çətinlikdən qaçmamaq, rasionallıq, sağlam və məntiqi düşüncə, özünün və 

başqalarının qüsurları ilə barışmazlıq və s.) üstünlük verilir.   

Qızların valideynlərlə münasibətləri oğlanlardan fərqli olaraq ailədaxili münasibətlərdə də 

xüsusi yer tutur. Bir sıra hallarda, valideynlər onlara oğlan övladlarından daha çox etibar edir 

və onlardan iş bölgüsündə daha çox funksiyaları yerinə yetirməyi tələb edirlər. Buna səbəb ai-

lədə cinsi fərqlərə görə qız və oğlan övladlarına qarşı fərqli gözləntilərin olmasıdır. Bu məna-

da qızlardan evdə oğlanlara nisbətən çox vaxt keçirmələri, iş bölgüsündə daha aktiv olmaları 

tələb olunur. Digər tərəfdən, qızların cinsi xüsusiyyətləri də burada az rol oynamır. Belə ki, 

qızlar oğlanlardan daha çox mütəhərrik, hərəkətli, çalışqan, ailəyə bağlı və məsuliyyətlidirlər. 

Xüsusilə, şəhər mühitində bu üstünlük daha çox özünü göstərir. Oğlanlar üçün ailədə cinslə-

rinə uyğun az iş olduğundan bu sahədə qızların öhdəlikləri artmış olur. 

S.B. Hacıyevanın problemlə bağlı əldə etdiyi nəticələri belə ümumiləşdirmişdir. “Müəy-

yən edildi ki, qızların ailədə etnopsixoloji xüsusiyyətlərlə tərbiyə olunmaları üçün müəyyən 

şərtlərin, konkret təsir amillərinin olması vacibdir” (7, s. 15). Bu amillər sırasına tədqiqatçı 

aşağıdakıları daxil etmişdir: 

valideynlərin əmək və həyat fəaliyyəti nümunəsi; 

ailənin həyat tərzi; 

ailə adət-ənənələri; 

ç) məktəbdə yiyələndiyi təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin ailədə izlənilməsi və inkişaf etdiril-

məsi; 

Gənclik dövrü özünün bir sıra xüsuisyyətləri ilə səciyyələnir. Bu dövrdə gənclərdə həyatı 

anlamlandırma, özünüdərketmə daha da inkişaf edir. Xüsusilə tələbə gənclərdə özünü təsdiq-

etmə tələbatı artır və gələcəklə bağlı yeni istək və arzular yaranır. Bütün bunlar gənclərin ailə-

daxili münasibətlərində də tam aydınlığı ilə əks olunur. Gənclərin maraqları, istəkləri ya ailə-

də dəstəklənilir, valideynlər öz yardımlarını əsirgəmirlər və yaxud da tamamilə əksinə onlara 

qarşı çıxılır. Valideynləri tərəfindən anlaşılmadığını görən gənclərdə böyük xəyal qırıqlığı ya-

şanılır. Bu mənada onlar depressiv əhval-ruhiyyədə olaraq yanlış qərarlar verə bilirlər. Buna 

görə də valideynlər gənc övladlarını artıq “uşaq” gözündə deyil, bir yetkin şəxs simasında qə-

bul etməli, dəyərləndirməlidirlər. 
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Etnopsixoloji təsirlərə əsasən çox zaman oğlanlar atalarından çəkinirlər. Qızlar analarına 

sözünü-sirrini deməkdən ehtiyat edirlər. Bu zəmində də onların daha etibarlı, onu başa düşə-

cək, anlayan, etiraz etməyən və qınamayan birinin (çox zaman bu insan dost, rəfiqə olur) məs-

ləhətinə ehtiyacı yaranır. Çünki cinslərdən asılı olmayaraq, əgər övladla qarşılıqlı münasibət-

lər səmimiyyətə, dostluğa əsaslanmırsa, onlar arasında həmişə münasibət problemi yaranır. 

Nəticədə gənc fikirlərini bölüşəcək başqa birini axtarmalı olur. Həmin insanın nə qədər etibar-

lı olmasına təminat vermək isə çətindir. Məsələnin ikinci tərəfi, övladla valideyn arasındakı 

xarakter, fikir, qiymətləndirmə və hadisələri təhliletmə arasındakı uyğunsuzluqlardadır. Əgər 

sadaladıqlarımızda uyğunluq azdırsa bu ailədə valideynlərlə münaqişəli vəziyyətlərin yaran-

masına səbəb olacaqdır. 

XXI əsr bildiyimiz kimi informasiya qloballaşması əsridir. Bütün dünyada olduğu kimi bi-

zim ölkəmiz də bu qloballaşma prossesindən yan keçmir. Bu mənada əlbəttə bizim etnopsixo-

logiyamıza yad olan dəyərlərlə üz-üzə qalmış oluruq. Reallıq budur ki, bugünün gəncləri daha 

çox internet qarşısında vaxt keçirirlər. Gənclər özlərinə müxtəlif sahələr üzrə lazım olan infor-

masiyaları əsasən internetdən almağa meyl edirlər. Nəticədə onlar bizə yad olan yeni informa-

siyaları, başqa xalqlara, etnoslara  məxsus xüsusiyyətləri, ailədə kişi və qadın rolunu, gender 

steriotiplərini, mənimsəyirlər. Nəticədə internetin müxtəlif təsirləri ilə gənclərdə gender təsəv-

vürləri ilə bağlı yeni fikirlər, yeni münasibətlər və sosial qiymətləndirmələr əmələ gəlir. Bütün 

bunlar onların ətrafdakılarla, ilk növbədə valideynlər və digər ailə üzvləri ilə münasibətlərinin 

xarakterini dəyişir. Gəncin ailə tərbiyəsi, ailədə qadın və kişi rolu ilə bağlı təsəvvürlərində ye-

ni fikirlər yaranır. Bu mənada gənclər digər ailələrdəki münasibətlərdən nümunə götürməyə, 

həmin nümunələri öz ailələrinə gətirməyə səy göstərirlər. Bu zaman, əlbəttə ki, onlarla vali-

deynlər arasında münaqişələr başlayır. Çünki valideynlər çox zaman adət etdikləri ənənələri 

pozmaq istəmirlər. Nadirən olsa da əks hallarda baş verir. Gənclərin identifikasiya etmək istə-

dikləri gender nümunələri ailədə müsbət dəyişmələr də yarada bilər.   

Nəticə etibarı ilə, gənclərin münasibət və ünsiyyət mədəniyyətində ailənin mühüm rolu 

təsdiqlənir. Çünki hər bir gənc uşaqlıqdan ailədə sosial münasibətlərə - ailədaxili münasibətlə-

rə qoşulur, onların vasitəsi ilə insan, dünya, mənəvi sərvətlər haqqında anlayışlara yiyələnir-

lər. Həmçinin başqa adamları başa düşməyi, yaşlılara, qadınlara və uşaqlara hörmət və kömək 

etməyi, öz nöqsanlarını belə görməyi, qəbul etməyi və s. öyrənirlər. Valideynlərin əməyə mü-

nasibəti, öz bilik və bacarıqlarını ictimai maraqlara həsr etməsi, düzgünlüyü və prinsipiallığı, 

səmimiliyi, təvazökarlığı və s. gənclərin münasibətlərinə təsir edən mühüm amillərdəndir. Tə-

əssüf ki, valideynlərin heç də hamısı bu imkanlardan eyni dərəcədə istifadə edə bilmirlər, la-

kin bir cəhət şübhəsizdir ki, valideynlərlə gənclər arasındakı münasibətlər nə qədər əlverişli 

olarsa, onların gənclərin şəxsiyyətinə müsbət təsiri də bir o qədər möhkəm olacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Tələbə gənclərin ailə həyatına hazırlanması prosesində onların gen-

der təsəvvürlərini öyrənməyin əhəmiyyəti böyükdür. Beləki gənclərdə gender təsəvvürlərinin 

formalaşmasında bir çox amillər iştirak edir. Məqalədə etnopsixoloji xüsusiyyətlərin tələbələ-

rin gender təsəvvürlərinə təsiri məsələləri şərh olunduğundan bu mənada onu aktual hesab edə 

bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tələbə gənclərin gen-

der təsəvvürlərinin formalaşmasında xalqımızın etnik-psixoloji xüsusiyyətlərinin rolu sistemli 

şəkildə şərh olunmuşdur. Həmçinin informasiya qloballaşması dövründə bu təsirlərin müəy-

yən dəyişikliyə uğraması prosesi də öz əksini tapmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar, praktik 

psixoloqlar, həmçinin valideynlər istifadə edə bilər. 
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З.Ф. Мусаева 
 

Роль этнопсихологических особенностей в формировании 

гендерных представлений молодежи 
 

Резюме 
 

У каждого народа своя система ценностей. Эти ценности передавались из поколения 

в поколение и сохранились до наших дней. Конечно, время от времени происходили оп-

ределенные изменения. В статье автор отметил роль исторически дошедших до нас тра-

диций и нравственных ценностей в формировании гендерных представлений молодежи. 

Также в статье анализируются взгляды исследователей, проводящих исследования в 

этой области. 
 

Z.F. Musayeva 
 

The role of ethnic and psychological features in the  

formation of gender perceptions of student youth 
 

Summary 
 

Every nation has its own system of values. These values have been passed down from 

generation to generation and have survived to the present day. Of course, certain changes have 

taken place from time to time. In the article, the author noted the role of traditions and moral 

values that have been historically passed down to us in the formation of gender perceptions of 

student youth. The article also analyzes the views of researchers conducting research in this 

area. 
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Müasir şəraitdə asılılıq problemi bir çox tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olan problem-

lərdən biridir. Asılı davranış problemi insanlarda iş qabiliyyətinin itirilməsi, ətrafdakı insan-

larla ünsiyyətin pozulması, bir sıra cinayət hadisələrinin törədilməsi kimi neqativ hallara yol 

açdığı üçün cəmiyyətin çox mühüm sosial problemi olaraq qeydə alınmışdır . 

Hazırda elmi ədəbiyyatlarda psixoloji asılılığın dəqiqləşdirilmiş bir adı yoxdur. Asılılıq və 

addiktologiya elmdə  yeni termin olub, rus elmi ədəbiyyatında bir neçə  il bundan öncə A. E. 

Liçkov və N. Y. İvanov tərəfindən tərtib olunmuş “Müasir Amerikan psixiatrik terminologi-

yası“ adlı lüğətində işlənilmişdir. Belə ki, bəzi müəlliflər addiksiyanı xəstəlik kimi, asılılığı 

isə davranışın bir forması kimi izah edirlər, digərləri- bir qrup müəlliflər isə bu anlayışları bir-

birindən ayırmırlar. 

Asılılıq – bu, insanın özünü xoşagəlməz reallıqdan uzaqlaşdırması üçün etdiyi hər bir şey-

dir. Asılı və ya addiktiv davranış həmişə müdafiəedici xarakter daşıyır, azadlıqdan məhrum 

olma şəraitində və ya məhdud azadlıqda özünü göstərir.  

Müasir dövrdə ünsiyyət vərdişləri aşılamağın təsirli vasitəsi kimi sosial-psixoloji treninq-

dən (ingiliscə-trainin-öyrənmək, hazırlamaq, məşq etmək deməkdir) istifadə olunur. Sosial-

psixoloji treninq - bu, qrup diskussiyası metodlarının tətbiqi ilə aktiv formada qrup hazırlığı-

dır, rəhbər işçinin sosial-psixoloji kompetensiyasının artırılmasına yönəlmiş işgüzar və rollu 

oyunlardır.  

Sosial - psixoloji treninq prosesində başlıca vasitə kimi müxtəlif modifikasiyalarda tətbiq 

edilən qrup diskussiyasından və rollu oyunlardan istifadə olunur. 

Məqalədə psixoloji treninqlər vasitəsilə kompter asılılığının korreksiyası araşdırılır. 

Yeniyetməlik yaşında kompüter asılılığının psixoloji treninqlər vasitəsilə korreksiyası rus 

psixoloqları tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Aşağıda onlardan bir neçəsini təqdim edirik: 

I. “Əhəmiyyətli nədir?” 

Treninq iştirakçılarına belə bir təlimat verilir: özünüzə sizin üçün əhəmiyyətli olan nədir 

sualını verin, real dünya ya virtual aləm? Sual üzərində düşünün, çünki cavabınız çox önəmli-

dir. Əgər sizə real dünya vacibdirsə, o zaman niyə virtual aləmdə bu qədər çox vaxt sərf edir-

siz? Sizi virtual aləmdə maraqlandıran və cəlb edən, real aləmdə həyəcanlandıran və qıcıqlan-

dıran hər bir şey haqda vərəqə yazın. 

II. “Özünühipnoz” 

Təlimat: Kompüter qarşısında oturmuş çirkin bir varlığı rəsmlə çəkin. Rəsmi çəkdiyiniz 
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vərəqin yanına öz şəklinizi qoyun. Şəkil sevdiyiniz şəkil olsun. Hansı ki orada çox yaxşı və 

xoşbəxt görünürsüz. Sonra diqqətlə hər iki rəsmə baxın. Bu rəsmlərdən hansı nümunə ola bi-

lər deyə düşünün. Öz rəsminiz olan  şəklə pozitiv enerji göndərin, səsli düşünərək “Mən belə 

olmaq istəyirəm”, “Mən belə ola bilərəm” deyin. Amma çirkin varlıq çəkdiyiniz neqativ rəs-

mə mənfi enerji göndərin, belə olan halda gələcək zamanda o, özü sizdən uzaqlaşacaq, güvən-

sizlik və nifrət oyadacaq. Şüuraltı səviyyədə siz bu rəsmlərə baxaraq özünüzə nəzarət edə bi-

ləcəksiz. Adətən trener tərəfindən belə tapşırıqlar kliyentə ev tapşırığı kimi verilir. 

III. “Neqativ emosiyalardan qurtulma” 

Bu tapşırıq sizi əsəb gərginliyindən və neqativ emosiyalardan xilas edəcək. Tapşırıq bir 

neçə addımdan ibarətdir. Tapşırığı kompüter asılılığı olan digər bir adamla birgə yerinə yetir-

mək arzuolunan və məqsədəuyğundur. Hətta bunu abstrakt formada edə bilərsiz. Treninq za-

manı digər bir şəxs sizə nümunə, siz isə ona ibrət olaraq qəzəb, gərginlik kimi neqativ emosi-

yalardan, bədbin əhvaldan necə  qurtulmaq haqqında düşüncələrə sahib ola bilərsiniz. Treninq 

zamanı real neqativ situasiyanı gormək və qiymətləndirmək şansınız olacaq, məsələn, adekvat 

olaraq real neqativ situasiyaya “2” yaza biərsiz. Tədricən situasiyanı dəyişərək daha yaxşı tə-

rəflərini abstrakt formada qabardaraq dəyişə bilərsiz. Yuxudan öncə belə treninqlər pis əhval-

dan qurtulmağa kömək edir.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə ünsiyyət vərdişləri aşılamağın təsirli vasitəsi kimi 

sosial-psixoloji treninqdən istifadə olunur. Məqalədə yeniyetməlik yaşında kompüter asılılığı-

nın psixoloji treninqlər vasitəsilə korreksiyası tədqiq olunur. Bu baxımdan tədqiqat xüsusi ak-

tuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda yeniyetməlik yaşında kompüter asılılığının psixoloji 

treninqlər vasitəsilə korreksiyası verilir.  

Məqalənin praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələri kompüter asılılığının 

korreksiyası zamanı nəzəri və praktik baxımdan faydalı olacaqdır.  
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                                                             Ю.Р. Микаилова 

 

Коррекция компьютерного зависания у подростков  

через психологические тренинга 

 

Резюме 

 
Компьютер сегодня превратился в неотъемлемую часть нашей жизни. Мир, пост-

роенный с помощью компьютера, называется виртуальной реальностью. Термин интер-

нет-зависимость был впервые предложен И. Кулдбергом как неспособность уйти от ис-

пользования Интернета. Из-за необходимости получать информацию из Интернета в 

деловой жизни людей в этом термине, некоторым может быть трудно использовать ее 

чрезмерно. Человечество погружается в компьютеры и компьютерные сети, с каждым 

днем все больше и больше людей становятся психологически зависимыми от компь-

ютеров. В особенности этому подвержены подростки. Таким образом, актуальность 

проблемы возрастает все больше и больше с каждым днем. В статье исследуется кор-

рекция компьютерного зависания у подростков через психологические тренинга. 

 

Y.R. Mikayilova 

 

Correction of computer dependence of adolescents  

by means of training with elements of training 

 

Summary 

 
This thesis is devoted to the correction of computer dependence of adolescents by means 

of training with elements of training. The aim of the study is to identify the effectiveness of 

the training complex with elements of training aimed at correcting the computer dependence 

of adolescents. In this paper, the main theoretical approaches to the study and definition of the 

concept of "computer dependency" are defined, the manifestations of computer dependence 

are determined, the main forms and methods for correcting the computer dependence of 

adolescents are analyzed. The experimental work is aimed at revealing the computer 

dependence of adolescents, the implementation of a set of exercises with elements of training. 

In conclusion, the conclusions of the theoretical analysis and practical studies of the problem 

are summarized. The work is of interest to a narrow circle of readers and experts working in 

this industry.  
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Etnik milli xarakter şəxsiyyətin formalaşmasında, şəxsiyyətin cəmiyyətdə özünüreallaşdır-

masında kreativ amillərdəndir. Milli xarakterin formalaşması uzun bir tarixi dövr keçmişdir 

və bu günə qədər öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Belə ki, xalqın adət - ənənələrində, dastanla-

rında, mütəfəkkirlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Hər bir insan fərd kimi dünyaya gəlir 

və ailə mühitindən başlayaraq ictimai mühitdə daxil olmaqla şəxsiyyət kimi formalaşır. Ailə 

mühitində ailənin xüsusiyyətlərini, dəyərlərini mənimsədiyimiz kimi ictimai mühitdə də mən-

sub olduğumuz xalqın adət-ənənələrini, mental dəyərlərini mənimsəyirik. Milli xarakter də öz 

növbəsində ailə də başlayır və geniş şəkildə ictimai mühitdə, yəni cəmiyyətdə formalaşır.  

Milli xarakterin hansı amillər nəticəsində formalaşdığını aydınlaşdırmazdan əvvəl milli 

xarakter nədir, hansı xüsusiyyətlərə malikdir onları dəqiqləşdirmək vacibdir. Milli xarakter 

uzun zaman müəyyən toplumun təsiri altında formalaşan keyfiyyətlər, dəyərlər toplusudur.  

Əkbər Bayramov milli xarakteri belə tərif edir: “Etnik xarakter dedikdə ayrıca bir fərddən ası-

lı olmayan, ümumiləşmiş psixoloji keyfiyyət, etnosun hər bir üzvünün davranış və rəftarında, 

münasibətlər sistemində bu və ya digər dərəcədə təcəssüm edən psixi xüsusiyyət başa düşü-

lür”. Bəs niyə bu xüsusiyyətlər xarakter şəklində təzahür edir. Xarakter yunanca “möhür”, 

“naxış” mənasını verir və ayrı-ayrı fərdlərin özünəməxsus davranışlarıdır. Konkret şəxsiyyət 

üçün tipik olan fəaliyyət və ünsiyyət prosesində formalaşan və təzahür edən, tipik şəraitdə üzə 

çıxan və şəxsiyyətin bu şəraitə olan münasibəti ilə müəyyən edilən özünəməxsus fərdi psixo-

loji xüsusiyyətlərinin məcmusuna xarakter deyilir (2, s. 380).  Buna əsasən də deyə bilərik ki, 

xarakter bir şəxsin özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğu kimi milli xarakter bir millətin özünə-

məxsus davranışlarıdır. Daxil olduğumuz sosial mühit, yaşadığımız tarixi coğrafi şərait, da-

nışdığımız dil, dini inancımız, toplumun əxlaqi dəyərləri – bütün bunlar hamısı milli etnik xa-

rakteri formalaşdırır. Etnopsixologiyanın bir elm kimi formalaşmadığı qədim dövrdən başla-

yaraq bu mövzuda alimlər, filosoflar müəyyən fikirlər, mülahizələr irəli sürmüşlər. Etnik psi-

xologiya ilə bağlı ilk fikirlər Heradot, Hippokrat kimi alimlərə məxsusdur. Ətraf mühitin in-

sanın psixoloji xüsusiyyətlərinin formalaşmasına təsir etdiyi fikrini ilk dəfə antik yunan tarix-

çisi və yazarı Heradot irəli sürmüşdür. “Tarixin atası” hesab olunan Heradot müxtəlif dövlət-

lərin tarixi haqqında yazmaq üçün tanınmış ölkələrə səyahətlər etmişdir. O, ilk alim səyahətçi 

kimi tanınır. Bu səyahətləri zamanı xalqların müxtəlifliyi, xarakteri, adət-ənənələri ilə maraq-

lanmış və bu fərqliliyin səbəbini mühitin təsiri kimi açıqlamışdır. Qədim dövrdən başlayaraq  
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ayrı-ayrı alimlərin bu cür fikirləri inkişaf etdirilərək artıq XVIII əsrdə xalqların psixoloji mü-

şahidə olunması əsas predmetə çevrildi. Bu dövrdə də milli xarakterin formalaşmasında əsas 

amil kimi iqlim şəraiti,  mühit əsas götürülürdü və fransız alimləri  bununla bağlı “Xalq ruhu” 

ifadəsini işlədirdilər. XVIII əsrin məşhur yazıçısı, tarixçisi, filosofu olan Şarl de Monteskye 

“xalq ruhu” terminini bu cür ifadə edir: qanunlar, idarəetmə prinsipləri, dil, dini inanc, adət-

ənənələr,  iqlim şəraiti insanları idarə edir və bütün bunlar xalqın ümumi ruhunu əmələ gətirir.  

Bu dövrün digər məşhur alman filosofu İ.Q. Herder musiqini, həmçinin dili də xalqın ruhuna 

daxil edirdi. Onun fikrincə bir toplumu öyrənmək üçün onun dilini, işini araşdırmaq və həyat 

şəraitini öyrənmək lazımdır. Ən birinci yerdə isə xalq yaradıcılığını görürdü. 

Bütün bunları nəzərdən keçirdikcə məlum olur ki, milli xarakterin formalaşmasına təsir 

edən birinci və ən başlıca amil mühitdir. Ailə mühiti bizim üçün mikromühitdir, cəmiyyət isə 

makromühitdir və insanda bu makromühitdə formalaşır. Biz ailədə doğulur və əvvəlcə bu mü-

hitə adaptasiya oluruq daha sonra makromühitə daxil olur və normalar daxilində öz tələbatla-

rımızı ödəyərək şəxsiyyət kimi formalaşırıq.  

Milli xarakterlə bağlı araşdırma apararkən ədəbiyyatlarda olan ziddiyyətli fikirlər də diq-

qət çəkir. Belə ki, bəzi alimlər, tədqiqatçılar milli xarakter anlayışına qarşı çıxır. Onlar məsə-

ləyə tam başqa aspektdən yanaşır. Onların fikrincə, hər hansısa fərdə xas olan əlamət başqa 

xalqın nümayəndələri arasında da müşahidə olunur. Buna görə də bu xüsusiyyəti ayrıca bir 

xalqa aid etməyə ehtiyac yoxdur. Etnik milli xüsusiyyət olan qonaqpərvərliyi nümunə kimi 

götürək. Bizim dastanlarımızdan, şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrimizdən aydın olur ki qo-

naqpərvərlik Azərbaycan xalqı üçün hər zaman vacib hesab olunmuşdur. Bu bütün xalqa 

məxsus bir xüsusiyyətdir və deməli milli xarakter kimi formalaşmışdır. Bu xüsusiyyət başqa 

bir xalqda müəyyən fərdlərə də məxsus ola bilər. Onlar da qonağa hörmət edə bilər, onların 

rahatlığı üçün hər şey edə bilər, ancaq biz bu fərdləri əsas götürərək deyə bilmərik ki, bu xalq 

qonaqpərvərdir.  

Milli xarakter ayrı-ayrı fərdlərdə özünü göstərən əlamətlərin cəmi deyil, o əhalinin  böyük 

əksəriyyəti üçün səciyyəvi olan fikir, hiss və davranış birliyidir. İ.S. Kon yazır “xalqın xarak-

terini başa düşmək üçün ilk növbədə onu tarixini, ictimai həyatını və mədəniyyətini öyrənmək 

lazımdır. Bu prosesdə fərdi-psixoloji metodlar kifayət deyil” (3, s. 61). 

Son dövrlərdə milli xarakter ifadəsi əvəzinə “mentalitet” anlayışı istifadə olunur. Biz tez-

tez bu ifadələrlə rastlaşırıq: “Bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil”; “Sən gərək hərəkətlərini 

mentalitet çərçivəsi daxilində həyata keçirəsən” və s. Yəni biz toplumda milli xarakter əvəzi-

nə mentalitet anlayışına daha çox rast gəlirik.   

J. Dübinin təfsirində mentallıq anlayışı belə verilir: “Mentallıq insanın dünya haqqında və 

özünün bu dünyada yeri, eləcə də adamların hərəkət və davranışını müəyyən edən təsəvvür-

lərinin əsasını təşkil edən obrazlar sistemidir” (3, s. 62). 

Mentalitet sözü fransız dilindən götürülüb, Azərbaycan dilində dünyagörüşü, dünyanı 

dərketmə sözlərinə uyğundur. Mentalitet anlayışını K.Q.Yunqun şəxsiyyət strukturu bölgü-

sündəki kollektiv şüursuzluq anlayışı ilə əlaqələndirə bilərik. K. Yunq kollektiv şüursuzluq 

anlayışını bütün cəmiyyətlə, bəşəriyyətlə əlaqələndirirdi. Mentalitet anlayışı da ən çox kollek-

tiv şüursuzluqdan qidalanır və təfəkkürdə, hiss və hərəkətlərdə gerçəkləşir. Bəzi tədqiqatçılar 

mentalitetin psixi miqyasını daha geniş hesab edir. Onların fikrincə hər bir xalqın milli xarak-

teri təşəkkül tapıb formalaşdıqdan sonra mentalitetə çevrilir. Mentalitet makromühitdə forma-

laşır və qrup psixologiyası ilə şərtlənir.  

Bütün bu etnik milli xüsusiyyətlər xalqın musiqisində, yaradıcılığında, ədəbiyyat nümunə-

lərində, rəqslərdə öz əksini tapır. Məsələn, Azərbaycan rəqsləri kollektivizmi daha çox əks et-
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dirdiyi kimi ispan rəqslərində individualizm özünü göstərir. Azərbaycan rəqsləri bədənin hər 

bir konturlarının gizlədilməsinə üstünlük verildiyi kimi ərəb rəqslərində də erotik hərəkətlər 

ön planda olur. Yəni xalqın özünəməxsus xarakteri gündəlik həyatıyla kifayətlənmir, onun ya-

şamının hər bir sahəsini ifadə edir və tarix boyu təkmilləşir.    

Məqalənin aktuallığı. Etnik milli xarakter dünyaya gələn hər bir fərdin şəxsiyyət kimi 

formalaşmasına, özünü topluma uyğunlaşdırmasına təsir edən başlıca amillərdəndir. Milli xa-

rakterin formalaşması uzun bir tarixi inkişaf dövrü keçirir və bu inkişaf sabit qalmır, daim ye-

niliklərə, dəyişikliklərə məruz qalır. Buna görə də deyə bilərik ki, milli xarakter daim inkişaf-

da olduğuna görə hər zaman diqqət mərkəzində olur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Etnik milli xarakterin formalaşmasına təsir edən amillər, müasir 

dövrdə mentalitet anlayışının kəsb etdiyi mənanın aydınlaşdırılması, milli xarakterin şəxsiy-

yətin inkişafına olan təsiri problemin elmi yeniliyi baxımından diqqət çəkir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Milli xarakter anlayışının mahiyyətini anla-

maq üçün ümumi məlumat almaq istəyən hər bir kəs, o cümlədən ali təhsil müəssisələrində 

çalışan müəllimlər, tərbiyəçilər etnik milli xarakterin formalaşdırılması zamanı bu məlumat-

lardan faydalana bilər.  

 

Ədəbiyyat 

 
1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2009. 

2. Seyidov S.İ., Həmzəyev M.Ə. Psixologiya. Bakı, 2007. 

3. Əliyev R.İ. Etnopsixologiya. Bakı,  2020. 

4. https://az.wikipedia.org › wiki › Milli_xarakter 

5. https://kafkazh.com › etnik-milli-xarakter 

 

А.Р. Закарияева 

 

Этнонациональный характер и факторы,  

влияющие на его формирование 

 

Резюме 

 
Этнический национальный характер – это устойчивая черта каждой нации, форми-

рующаяся годами и отличающая их от других наций. Все эти особенности и различия 

формируют общий дух народа. Этнический национальный характер формируется в 

макросреде и осуществляет адаптацию человека к обществу. Усваивая национальный 

характер нации, каждый человек становится частью этой нации, личностью. В совре-

менной литературе мы сталкиваемся с понятием менталитета вместо этнического на-

ционального характера. Менталитет основан на коллективном бессознательном и, по 

существу, соответствует этнонациональному характеру. 
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A.R. Zakariyayeva 

 

Ethnic national character and factors  

influencing its formation 

 

Summary 

 
Ethnic national character is a stabile feature of each nation formed over the years and 

distinguishing them from nations. All these peculiarities and differences form the general 

spirit of the people. Ethnic national character is formed within the macro environment and 

carries out human adaptation to society. Each individual becomes a part of that nation, 

personality by assimilating the national character of nation. In modern literature we encounter 

the concept of mentality instead of ethnic national character. The mentality is based on 

collective unconscious and in line with the ethnic national character. 
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Müəllimin şagirdlərlə təlim və tərbiyə prosesində həyata keçirdiyi ünsiyyət peşə ünsiyyəti 

hesab olunur. Müəllimin peşə ünsiyyəti şəxsiyyətin formalaşmasına kollektivdəki sosial-psi-

xoloji prosesləri idarə etməyə və səmərəli psixoloji iqlim yaratmağa şərait yaradır. Bu səbəb-

dən də müəllimin pedaqoji ünsiyyətin mahiyyətini, şagirdlərlə birgə fəaliyyəti zamanı ünsiy-

yət üslublarından lazımı və düzgün şəkildə istifadə etməsi vacibdir.  

Pedaqoji ünsiyyət: Fərdi-idraki (nə isə yeni bir şey təlimat almaq), emosional (təəssüratı 

bölüşmək) kimi müxtəlif məqsədləri vardır. Ümumiyyətlə onu da qeyd edək ki, ünsiyyət va-

hid məqsədə yönəlmədən səmərəli nəticə verməyəcəkdir. Eyni zamanda, ünsiyyət prosesində 

pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi onun motivindən asılıdır. Normalar gözlənilməlidir, əks hal-

da, pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi itir və ünsiyyət istənilən nəticəni vermir. Hər bir müəlli-

min fərdi ünsiyyət üslubu vardır. İdarəetmə ilə bağlı beş cür rəhbərlik üslubu göstərilir. Bun-

lara daxildir: avtokratik, avtoritar, demokratik, laqeyd (liberal) və qeyri sabit (ardıcıl ol-

mayan).  

Rəhbərlik üslubları çox zaman avtokratik və avtoritar rəhbərlik üslublarına malik olan 

müəllimlərdə pedaqoji ünsiyyət eyni  mövqe tuturlar. Belə ki, bu cür müəllimlər daha çox şa-

girdə yalnız bir obyekt kimi yanaşır və hər zaman özləri hökmran olmağa çalışırlar. Bu ünsiy-

yət üslubuna malik olan müəllimlər ünsiyyət prosesində şagirdlərin fərdi ünsiyyətlərini nəzərə 

almırlar. Qeyd etdiyimiz ünsiyyət üslubları içərisində ən səmərəli ünsiyyət üslubu demokratik 

ünsiyyət üslubu hesab olunur. Bu cür rəhbərlik üslubuna malik müəllimlər şagirdlərə obyekt 

deyil, subyekt kimi yanaşır, şagirdlərə daim xahiş məsləhətlə yanaşırlar, eyni zamanda müsbət 

emosional əlaqəyə daha çox üstünlük verilir. Şagirdlərə fərdi yanaşılır, onların xüsusiyyətləri 

və şəxsi təcrübələri, fəallıqları, tələbatları nəzərə alınır və şagirdlərdə bu cür müəllimlərlə ün-

siyyətə can atırlar. Digər bir üslub laqeyd və yaxud da bu üsluba  liberal rəhbərlik üslubu da 

deyə bilərik. Bu üsluba, yəni laqeyd üsluba malik olan müəllimlər şagirdlərlə olan üslubların-

da ünsiyyətin xarakteri müəllimin özündən deyil, şagirdlərdən asılı olur və onlar tərəfindən 

diqtə olunur. Ümumiyyətlə, bu deyilənlərdən belə cür nəticə çıxarmaq olar ki, müəllim və şa-

girdlərin qarşılıqlı ünsiyyəti nə qədər səmərəli olarsa, üzvlərin tərbiyə işinin təşkili eyni za-

manda kollektivin idarə olunması bir o qədər səmərəli olar. Bəs sual olunur ki, şagirdlər hansı 

müəllimi sevirlər? Təbi ki, demokratik müəllimi. Demokratik müəllim sinifdə şagirdlərin 

“Böyük yoldaşıdır”. O, yoldaş kimi özünə də, şagirdlərə də “uşaqların gözü ilə” baxır (1, s. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 466 

271). 

Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyət səmərəli olmasına görə müəllimləri dörd qrupa bölmək 

mümkündür: 

Birinci qrup: bu qrupa şagirdlərlə hər zaman ünsiyyətdə olan təkcə dərsdə, məktəbdə ün-

siyyətdə olmurlar. Bu cür ünsiyyətə malik olan müəllimlər demokratik rəhbərlik üslubuna ma-

lik olurlar.     

İkinci qrup: şagirdlərə hörmətlə yanaşan, şagirdlərə inamı olan müəllimlər aiddir.  

Üçüncü qrup: bu qrupa digər iki qrupdan fərqlənir. Belə ki, bu qrupa aid olan müəllimlər 

şagirdlərlə ünsiyyətə can atır, amma ki, ünsiyyətə nail ola bilmirlər. Səbəb olaraq vaxt çatmır. 

Dördüncü qrup: bu qrupa aid olan müəllimlər isə dərs dedikləri şagirdlərin belə onlarla 

yaxın ünsiyyətə belə meyl göstərmirlər. Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti eyni zamanda ünsiy-

yətdə hər zaman maneəsiz getmir. Müəllimin bu kimi proseslərdə bir sıra psixoloji çətinlik-

lərlə qarşılaşır. Bu kimi çətinliklərə:  

1) Pedaqoji situasiyanın obyektiv çətinliyi, pedaqoji vəzifənin həyata keçirilməsini uyğun 

vasitələrinin olmaması. Bunlara xarici səbəblərdən irəli gələn psixoloji çətinlik kimi baxılır. 

2) Müəllim şəxsiyyətinin fərdi xüsusiyyəti, motivləşməsi, əhvalı bunlar artiq müəllimin 

daxili səbəblərindən irəli gələn psixoloji çətinliklər hesab olunur. 

3) Üçüncü səbəb olaraq hər iki yəni, daxili səbəblərdən törəmiş xarici səbəblərlə şərtlənən 

psixoloji çətinliklərdir. Belə ki, müəllimin pedaqoji qavramaq, təsvir etmək, təhrif etmək nəti-

cə olaraq müəllim yalançı olmayan məqsədlər qoyur.   

Mütəxəssislər ünsiyyət sahəsində dörd ünsiyyət tərzini aşkar etdilər: iddiasız, aqressiv, 

manipulyasiya edən və iddialı ünsiyyət tərzləri. Gəlin onlarla daha yaxından tanış olaq. Belə 

ki, iddialı olmayan üslub, daha çox qaçmaq və ya gizlənməyə meylli olur. Qərar qəbul etmə 

prosesini təxirə salma meyli qərar verməkdə çətinlik çəkən qorxu ilə özünü göstərir. Aqressiv 

üslub həmişə son sözü söyləmək, hər zaman mövcud olmaq, qalib gəlmək meyli ilə xarakteri-

zə olunur. Manipiliyasıya üslubu tərzində münasib an gələnə qədər gözləmək hər hansı bir 

gizliliyi axtarmaq meyli ilə xarakterizə olunur. İddialı üslub tərzi, başqalarına zərər vermə-

dən, başqalarının ehtiyaclarını pozmadan onların maraqlarını həyata keçirmək bacarığı ilə xa-

rakterizə olunur.  

Müəllim pedaqoji fəaliyyətində uğur əldə etməsi üçün onun şəxsi keyfiyyətlərə malik ol-

masının çox mühüm əhəmiyyəti vardır. O keyfiyyətlər ki, təlim prosesi zamanı tədricən şa-

girdlərin şəxsi əlamətlərinə çevrilir. Hər bir müəllimdə yüksək şüurluluq, əxlaqi keyfiyyətlər, 

həqiqi inam, ümumi mədəniyyət və s. kimi keyfiyyətlər olmalıdır  (3, s. 127).  Müəllimin bu 

kimi şəxsi keyfiyyətlərə malik olması onun təlim fəaliyyətində eyni zamanda pedaqoji fəaliy-

yətində uğur qazanmasına səbəb olur. Bəs müəllim pedaqoji fəaliyyətində hansı fərdi keyfiy-

yətlərə malik olmalıdır? Müəllim pedaqoji fəaliyyətində aşağıdakı fərdi keyfiyyətlərə malik 

olmalıdır:    

1. Müəllim iradi keyfiyyətə malik olmalıdır.   

2. Müəllim təkidli olmalıdır.   

3. Müəllim təvazökar və özünə qarşı tələbkar olmalıdır.   

4. Pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllim dözümlü və hövsələli olmalıdır. (3, s. 127, 128) 

Müəllimin qeyd etdiyimiz fərdi keyfiyyətlərini təhlil etsək görərik ki, müəllimin bu kimi 

keyfiyyətlərə malik olması onun təlimi daha uğurlu, daha səmərəli təşkil edə bilməsinə kömək 

edir. Eyni zamanda ona pedaqoji fəaliyyətində uğur qazandırır. Müəllimin iradi keyfiyyətlərə 

malik olması onunla səciyyələnir ki, müəllim şagirdin qarşısına yalnız tələb qoymur eyni za-

manda qoymuş olduğu tələbin dəqiq və vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarət etməli, şagirdi 
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təlimatlandırmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Mövcud sosial-iqtisadi şəraitdə həyata keçrilən eyni zamanda təlim 

prosesinin daha da humanistləşdirilməsinə yönəlmiş təhsil sistemi müasirləşdirilməsi müəl-

lim-şagird arasında qarşılıqlı əlaqənin səmərəliliyi və keyfiyyəti ilə bağlı bir sıra problemləri 

ön plana çıxarır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllimlər hər səviyyəli şagirdlərlə işləmək üçün düzgün meto-

dologiyanı işləyib hazırlamalı, sınaqdan keçirməlidir. Müəllim şagirdlərlə işin düzgün təşkili 

üçün sınanmış proqramlardan üsullardan istifadə etməlidir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin tə-

ləbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.   
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Методика общения учителя с учениками 
 

Резюме 
 

В статье отчетливо затрагивается стиль общения учителя с учениками, отношения 

учитель-ученик. При этом в статье подчеркивается роль преподавателей и студентов в 

развитии и формировании их личности, как тренеров, коммуникативных консультантов 

и других. Даже здесь был проведен сравнительный анализ стилей преподавателя и их 

воздействия на учащихся. Также в статье представлена информация об общении учи-

теля со студентами в процессе обучения и воспитания - профессиональном общении.  

 

                                                                                                         A.G. Gurbanova 

 

Teacher's method of communication with students  
 

Summary 
 

The article clearly touches on the teacher's style of communication with students, teacher-

student relations. At the same time, the article emphasizes the role of teachers and students in 

developing and shaping their personalities, as trainers, communication consultants and others. 

Even here, a comparative analysis of the teacher's styles and their impact on students was 

conducted. The article also provides information about the teacher's communication with 

students in the process of training and education - professional communication.  

                                                                          

Redaksiyaya daxil olub: 09.02.2022 
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yaranması haqqında nəzəri istiqamət 
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Açar sözlər: yeniyetmələr, addiktiv davranış, nəzəri təhlil, sosial amillər, şəxsiyyət 
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ность 
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Son zamanlar cəmiyyətimizdə artan və daha aktual olan  mövzulardan biri məhz addiktiv 

davranışdır. Həyata keçirilən profilaktik tədbirlər erkən vaxtda meydana çıxacaq asılı davranı-

şın qarşısının alınmasında, yaxud onun azaldılmasında, bununla bağlı meydana çıxa biləcək 

problemlərə qarşı məsuliyyət hissinin aşılanmasında, riskli vəziyyətlərin düzgün müəyyənləş-

dirilməsində,  fərqli alternativ variantların şəxsə təqdim edilməsində  mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu kimi halların düzgün mənimsənilməsində asıllıq yaradan davranışın psixologiyasını 

bilmək vacibdir. Asılı davranışın formalaşmasının 3 əsas mərhələsi vardır: 

Erkən addiksiya. Addiktiv davranış ilkin olaraq, hansısa bir maddənin sadəcə təcrübə ki-

mi istifadə edilməsi ilə başlayır. Bunun meydana çıxmasının ilkin yaş dövrü 11-12 yaşlardır, 

hansı ki, bu mərhələ yeniyetməliyik yaş dövrünü əhatə edir. Onlarda bu vəziyyətin yaranma-

sında əsas səbəb kimi yaşıdlarının təzyiqini qeyd edirlər.  

Orta adikktiv davranış. Orta həddə asılılıq yeniyetmələrin həyatlarında artıq çoxlu zərər-

li halların artdığını göstərir. Bu hal inkişaf etməyə başladıqca, yeniyetmələrin məqsədlərində, 

seçimlərində dəyişiklik olur və inkar hissi azalır. Onların evdə, məktəbdə, ailə və dostlar əha-

təsində, hüquqi, emosional və fiziki problemləri yaranmağa başlayır.   

Daha inkişaf etmiş addiksiya. Kimyəvi asılılıqlar artıq yeniyetmələrdə addiktiv davranışı 

daha da inkişaf etdirir. Maddə qəbul etməklərini inkar etmələri, qəbul edilən maddələrin tezli-

yinin və miqdarlarının artması, valideynlər tərəfindən nəzarət olunmaması və yaxud nəzarətin 

aşağı olması bu halı daha da inkişaf etdirir. Daha da inkişaf etmiş addiktiv davranış zamanı, 

introvertlik, aşağı özünü qiymətləndirmə, aşağı  emosional vəziyyət, tənhalıq hissi daha yük-

sək olur. Addiktiv davranışın formalaşmasını izah etmək üçün müxtəlif modellər təklif edil-

mişdir:     

— Sosial öyrənmə modeli. Bu modeldə həmyaşıdların sosial rol oynadığı vurğulanmış-

dır. Burada müxtəlif səbəblər vardır. Amma indiki dövr üçün əsas hal media kimi qiymətlən-

dirilir. Məsələn, idman arealarında reklam məqsədilə alkoqol və siqaret kimi maddələrin təbli-

ği artıq gələcəkdə bu maddələrin istifadəsini normalaşdırır. Əldə edilən nəticə təkcə maddələ-

rin istifadəsi ilə məhdudlaşmır. Məsələn, loteriya oyunlarının populyarlıq qazanması, qumar 

oyunlarına marağın artmasına yaranmasına gətirib çıxarır.     

— Möhkəmlədirmə modeli. Bu nəzəriyyəyə görə əsas addiktiv davranışın yaranmasına 

səbəb ilkin alınan həzz və sonra bu həzzin əksinə yaranan effektin (disforiya və geriçəkilmə) 

mailto:elizadeh.shebnem@mail.ru
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nəticəsində maddənin davamlı istifadəsinə gətirib çıxaran haldır. Gücləndirici amillər addiktiv 

davranışda aktiv davranış kimi qəbul edildikdə vacib rol oynayır. Bununla birlikdə bu mode-

lin tərəfdarları narkotik qəbulu və digər halları addiktiv davranışın kompleks çoxsaylı davra-

nışı kimi qəbul edirlər.  

—  Biopsixososial model. Bu modelin  tərəfdarları qeyd edirdilər ki,  asılılığın  meydana 

çıxması əsasən sosial faktorların təsiri ilə baş verir və burada fizioloji və psixoloji faktorlar 

mühitə adaptasiyanı və mövcud davranışı öyrənməyə xidmət edir.  

— Genetik model. Addiktiv davranışda genetik rolun bariz nümunəsi alkoqol qəbulunda 

mövcuddur. Ailələr ilə aparılan  tədqiqatlardan məlum olduğu kimi, qohumlar  və ailə üzvləri 

arasında alkoqol istifadəsinin artması bu vəziyyəti adiləşdirir. Tədqiqatlar nəticəsində əldə 

edilən məlumata əsasən uşaqların alkoqolun istifadəsini davam etdirməsində əsas faktorun ge-

netik olduğu müəyyən edilmişdir. Narkotik istifadəsini yaxud digər maddə istifadəsinin baş-

lanması yeniyetmənin yaşına görə dəyişir. Əksər alimlər maddə istifadəsinə meyillikdə gene-

tik təsirin rolunu etiraf edirlər. Onların əsas fikri, addikdiv davranışın poligenetik və komp-

leks olması istiqamətindədir.  

— Sosial mühit modeli. Bu model  addiktiv davranışın formalaşmasında, ailə və dostların 

əhatəsinin vacibliyini qeyd edir. Addiktiv davranışın inkişafında və saxlanılmasında cavabdeh 

mexanizmlər kimi sosial təsir, həmyaşıdların təzyiqi, sosial siyasət, ailə mühiti və əlçatanlığın 

(mövcudluğun) olmasının rolunu vurğulayırlar. Sosial modelin bəzi tərəfdarları addiktiv dav-

ranışın formalaşmasında əsas faktor kimi ailəni götürmüşlər. Ailə təsirləri həm genetik, həm 

də ailə daxili tərbiyə üsulu ilə əlaqəlidir. Ailəyönlü nəzəriyyəsinin tərəfdarları isə, ailə daxili 

çətin münasibətlərin olması, konfliktli ailə şəraiti yaxud dağılmış ailələr, valideyn kimi uşaq-

ların üzərində zəif nəzarət edilməsi, uşaqlarla kobud rəftar, içki və narkotik maddə qəbulunu 

dəstəkləmələri göstərilir. Bunlar uşaqların maddə qəbulunu və bunu davam etdirməsinə yol 

açır.  

B. Segal (1989) addiktiv şəxsiyyətin aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd etmişdir:   

— Böhran vəziyyətlərinə yaxşı dözümlülüklə yanaşı gündəlik həyatın çətinliklərinə qarşı 

tolerantlığı azalması;         

— Qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmə;        

— Xarici ünsiyyət, davamlı emosional təmaslarla bağlı müəyyən qorxu hissi;   

— Yalan danışmaq;          

— Günahsız olduqlarını bilə-bilə başqalarını günahlandırmaq istəyi;    

— Asılılıq;          

— Narahatlıq.           

Addiktiv davranış zamanı insanlar müxtəlif müdafiə mexanizmlərindən istifadə edirlər. 

Burada əsas psixoloji müdafiə mexanizmləri aşağıdakılardır: 

• Asılılıq obyektinin primitiv idealizasiyası; 

• Hər şeyə qadir olmaq hissi - öz potensialının şişirdilməsi; 

• Devalvasiya - vacib olan dəyərlərin gözdən salınması; 

• Proyeksiya - öz vacib motivasiyalarının başqalarının aid edilməsi; 

• Proyektiv identifikasiya-öz duyğu və motivasiyalarının asılılıq obyektinə proyeksiyası – 

sonradan addikt identifikasiyanın köməyi ilə bu asılılıq üzərində nəzarəti həyata keçirməyə 

çalışır; 

• Bölmə (splittinq) - özünü və obyekti (obyektləri) yaxşıya və pisə ayırma; 

• İnkar - reallığın vacib aspektlərinin qəbul edilməməsi; 

• Psevdomüstəqillik – asılılıq yaradan obyektdən asılı olmadığını qeyri-ixtiyari nümayiş 
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etdirmə; 

• Eksternalizasiya - daxili konfliktin kənara köçürülməsi, kompulsiv və impulsiv fəaliyyət 

yolu ilə ondan xilas olma cəhdi; 

• Rasionalizasiya - gizli, qəbulolunmaz motivlərin əvəzinə öz davranışını qəbul olunan 

motivlərlə şüurlu şəkildə əsaslandırma.       

Asılılıq problemi olan yeniyetmələr gündəlik həyata çətin uyğunlaşdıqlarından, daim ət-

rafdakılardan qınaq eşitdiklərindən və özləri də özlərini qınadıqlarından onların şəxsiyyətlə-

rində natamamlıq kompleksi yaranır. Asılı şəxslər natamamlıq hissindən müdafiə olunmaq 

üçün çox zaman başqalarından üstün olduqlarını nümayiş etdirirlər. Bu, yüksək özünüdəyər-

ləndirmə güclü kompensasiya rolunu oynayır.     

Ümumi şəkildə baxdıqda, addiktiv davranışın formalaşması 5 mərhələdə özünü tamamla-

yır:  

Birinci mərhələ — riskli davranışlarla aludəçilik və ya kimyəvi təsirlə bağlı qeyri-adi 

emosional yüksəliş hiss edilir;          

İkinci mərhələ — frusturasiya vəziyyətində asılılıq yaradan predmetə müraciət edilir, bu 

zaman insanlar arası münasibətlər tədricən ikinci plana keçir, addiktiv davranışa təşviq edən 

daxili narahatlıq artır.         

Üçüncü mərhələ — addiktiv davranış reallığın tələbinə stereotip cavaba çevrilir, addiktiv 

ehtiyaclar fərdin motivasiya sferasında dominantlıq təşkil etməyə başlayır. İnsan öz davranış-

ları ilə bağlı tənqidlərə reaksiya vermir, eyni zamanda yaxın adamlarının problemlərinə biga-

nə qalır.         

Dördüncü mərhələ — asılı şəxs tamamilə cəmiyyətdən və öz əvvəlki şəxsiyyətindən 

uzaqlaşır, ətrafdakılar onu “tükənmiş adam” kimi qəbul edirlər, o hətta insanları manipulyasi-

ya etmək qabiliyyətini də itirir.       

Beşinci mərhələ — isə artıq fəlakətdən xəbər verir, təkcə şəxsin psixikası deyil, orqa-

nizmdə məhv olur, bütün həyati resurslar tükənməyə başlayır. Qəbul edilən maddələr eyni nə-

ticələrin - mənəvi narahatlıq, daimi stress və sonda somatik problemlərin yaranmasına səbəb 

olur.          

Addiktiv davranışın formalaşmasında əsas rolu sosial amillər oynayır. Hansı ki, gündəlik 

olaraq bizim əhatə dairəmizdə olan insanları və hadisələri əhatə edir. Bunlar içərində vacib ro-

lu ailə oynayır. Bununla bağlı müxtəlif tədqiqatlar aparılmışdı. Alınan nəticələrə görə qeyd 

edilir ki, asılı tip davranışları formalaşdıran ailə tipləri aşağıdakılardır:    

1) Travmatik ailə tipi — hansı ki, bu ailələrdə eyniləşdirmə halı tez-tez təkrarlanır. Yaşa-

nılan utanc və çarəsizlik hissinin aradan qaldırılması üçün psixoaktiv maddələrin qəbulunu 

aktivləşdirir.           

2) Uşaqlardan həddindən artıq gözləntiləri olan ailə — hansı ki, uşaqların və digər ailə 

üzvlərinin üzərinə daha çox məsuliyyət qoyulması və onlarından bu vəziyyətdən çıxış yolu 

tapmaq üçün addiktiv tip davranışa meyil etdikləri müşahidə edilir.    

3) Yalançı ailə-burada gerçəklik hissini və öz şəxsiyyətini itirən, utanc, yadlaşma və ya 

depersonalizasiya hissləri keçirməklə bu hissləri psixoaktiv maddələrin köməyi ilə kompensa-

siya edən uşağın böyüdüyü ailələrdir.     

4) Valideynlərin qaydaları fərqli olduqda və üstəlik tez-tez dəyişdikdə, süper eqonun və 

sosiallaşmanın sabitliyinin pozulduğu, nəticədə psixoaktiv maddələrdən istifadəsinə motivasi-

yasının yarandığı mühitdə uşaqların fikirlərinə önəm verməyən ailə. Aparılmış tədqiqatlar nə-

ticəsində qeyd edilir ki, asılılıq bir oyundur. Burada əsas proses beyində ”mükafat-cəza sis-

temi” və “dopamin” sistemi arasındadır.   
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Asılılıq əsasən “Psixotrop maddə ilə mərkəzi sinir sistemi ilə əlaqəli olaraq birbaşa həzz 

verən, olmadığı vaxtlarda güclü ağrı və narahatlıq yaradan bir hal” kimi qəbul edilir.  

N. Pezeşkian (1996) reallıqdan qaçış kimi, addiktiv davranışın dörd formasını müəyyən 

edir:             

1) Bədənə qaçış - özünü fiziki və ya psixoloji "mükəmməlləşdirmə";     

2) İşə qaçış - bütün diqqətini işə (təhsilə) yönəltmə;       

3) Ünsiyyətə və ya tənhalığa qaçış - daim ünsiyyətə və ya əksinə, təkliyə çəkilməyə (süni, 

şişirdilmiş) meyl;           

4) Xəyallara qaçış - illüziyalar və xəyallar aləmində yaşamaq.    

Reallıq qarısında acizlik, insanlarda həmin reallıqdan qaçış hissini artırır. Davamlı surətdə 

psixoemosional gərginlikdən azad olmaq üçün yaranmış stressli vəziyyətlərdə insanlarda ad-

diktiv davranış reaksiyası artır.  

Qeyd edilənlərə əsasən, addiktiv davranışın yaranmasında əsas istiqaməti məhz sosial 

amillər tutur. Bu tip davranışların əsas qrupu yeniyetmə və gənclər görülür, çünki məhz bu 

dövrdə insanlar daha çox riskli davranışa daha meyilli olurlar. Emosional olaraq yaranan gər-

ginlikdən qutarmaq məqsədilə istifadə edilən addiktiv davranışın yaramasında ailə və sosial 

mühit modellərinində mühüm əhəmiyyəti var. Müxtəlif deviant davranışların yaranması öyrə-

dilmiş hallarla əlaqəli ola bilər. İ.S.Kon qeyd edirdi ki, devinat davranış müxtəlif formalarda 

təzahür edir və onlar bir-biriləri ilə qarşılıqlı sürətdə əlaqəlidirlər. Yeniyetmənin bir deviant 

davranışa meyilliliyi məhz onun digər davranışlara da meylini artırır. 

Məqalənin aktuallığı. Son dövrlərdə yeniyetmələr arasında yaranan asıllıq ən mühüm 

məsələlərdəndir. Addiktiv davranışın mənfi nəticələrini daha çox təhsilə marağın azalması, 

özünə qapanıqlıq, sosial əlaqələrin azalması kimi neqativ halların yaranması mövcud proble-

min həllini daha da artırır.     

Məqalənin elmi  yeniliyi. Yeniyetməlik dövründə riskli davranışlara meyil onların sosial 

mühiti ilə əlaqədardır. Çünki, cəmiyyətimizdə müşahidə edilən bu kimi hallar, addiktiv davra-

nışın yaranmasında  sosial mühitin rolunu bir daha sübut edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Yeniyetmələrin davranışlarının detallı şəkildə 

öyrənilməsi gələcəkdə bu sahədə daha qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsində, alkoqol asılılığı-

nın aradan qaldırılması istiqamətində daha səmərəli işlər görülməsi üçün əsas rola malik 

olacaqdır. 
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Ш.Ш. Ализаде 

 

Теоретическое направление по развитию аддиктивного  

поведения в подростковом возрасте 

 

Резюме 

 
Подростковый возраст - важный период саморазвития. У них в это время есть ряд 

причин, вызывающих привыкание. Иногда неудавшаяся семья или круг друзей усилии-

вают их интерес к девиантному поведению, и в результате они становятся зависимыми. 

Несколько теоретических направлений по-разному объясняют формирование аддиктив-

ных циклов. Но большинство теорий связывают развитие этого типа поведения с со-

циальными факторами. 

 

Sh.Sh. Alizada 

 

Theoretical direction on the development of  

addictive behavior in adolescence 

 

Summary 
 

Adolescence is a significant period of self-development. There are a number of causes for 

their addictive behavior during this time. Sometimes a failed family or circle of friends 

increases their interest in deviant behavior and, as a result, they become dependent. Several 

theoretical directions explain the formation of addictive cycles in different methods. But most 

theories link the increase of this type of behavior to social factors. 
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Psixoloji maarifləndirmə işi müəllim və tərbiyəçiləri psixologiya elminin son nailiyyətləri 

ilə tanış etməkdən, pedaqoq və valideynləri uşaqların inkişafında və davranışında müşahidə 

olunan normadan kənara çıxma halları haqqında məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Psixoloji 

maarifləndirmə işi bir tərəfdən, yaşlıların, tərbiyəçilərin, müəllimlərin və valideynlərin digər 

tərəfdən uşaqların psixoloji biliklərə qovuşması prosesidir. Mühazirələr, műbahisələr, semi-

narlar, sərgilər, ədəbiyyatların seçilməsi psixoloji maarifləndirmənin əsas formalarıdır. Ma-

arifləndirmə sahəsində aparılan işlərdə qrup forması şəkilində aparılan işlərə daha çox üs-

tünlük verilir. Bu qruplara-mühazirələr, seminarlar, treninqlər, söhbətlər və s. aid etmək olar. 

Maarifləndirmənin bir sıra formaları vardır: 1. Fərdi maarifləndirmə (sorğu, söhbət); 2. Qrup-

larla iş (müzakirə, mühazirə, seminar, oyun, məşğələ); 3. İctimai maarifləndirmə (elmi kütləvi 

və elmi tədbirlər) (6, s. 60). Psixoloji maarifləndirmə işi müəllim və uşaqlarda psixoloji bilik-

lərə ehtiyac zərurətini formalaşdırmaq, onları öz inkişafı işlərinə cəlb etmək, hər bir yaş mər-

hələsində uşağın psixi inkişafı üçün şərait yaratmaq, şəxsiyyətin və əqlin inkişafında yarana 

biləcək qüsurları vaxtında aşkara çıxararaq məlumat verməkdir. Psixoloji maarifləndirmə işi 

valideynlər, uşaqlar, müəllimlər arasında aparıla bilər. Məktəb müdiriyyəti ilə pedaqoji kol-

lektivin üzvləri və valideynlərlə iş uşağın maraqları əsasında aparılır. Psixoloq ehtiyac yaran-

dıqda bəzi problemli məsələlərin müzakirəsini qabaqcadan planlaşdırır. Valideyn və pedaqoq-

lar uşaqların inkişafı prosesində hər hansı bir prosesin formalaşması üçün gələcəkdə qaydala-

ra riayət olunmaması ilə bağlı təxmin edilən problemlər haqqında vaxtında xəbərdar olmalı-

dırlar (3, s. 41). Valideynlərlə məlumatverici–maarifləndirmə işləri ailə tərbiyəsində və ailə-

daxili münasibətlərdə yol verilmiş mümkün qüsurların profilaktikası məqsədilə həyata keçiri-

lir. Bu məqsədlə valideynləri uşaq və yeniyetmələrin rəftar və davranışında pozğunluqlara sə-

bəb olan ailə münasibətləri tipləri ilə tanış etmək lazımdır. Valideynlərlə səmərəli iş aparmaq 

üçün psixoloq düzgün məsləhətçi rolunda olmalıdır. Psixoloq görəcəyi konkret işləri qabaqca-

dan planlaşdırmalıdır. Uşaqlarla əsas olaraq da “çətin uşaqlarla” aparılan işlər, ailə-valideyn-

lərlə aparılan işlər çox mühüm mühümdür. Valideynlər arasında aparılan maarifləndirmə işin-

də aşağıdakı problem mövzular müzakirə edilə bilər: uşaqların bağçada yaşadığı problemləri; 

məktəbə hazırlanması ilə bağlı problemlər; uşağın cinsi inkişafı ilə əlaqədar mövzular;   

Psixoloq valideyn yığıncaqları və ailələrə getmək yolu ilə uşaqların aktual problemlərinin 
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həll edilməsində valideynlərin yaxın həmkarı olmalı, maarifləndirmə və məsləhətvermə sahə-

sində görəcəyi işləri konkret olaraq irəlicədən planlaşdırmalıdır. Psixoloq uşaqların hüquqları-

nın müdafiəçisi olsa da, övlad-valideyn ünsiyyəti ilə bağlı yaranan problemlərin həllində fəal 

iştirak etməli, zəruri hallarda valideynlərə psixoloji dəstək verməlidir. Məktəb psixoloqu özü-

nün peşəkar fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində valideynlərlə birgə fəaliyyətin vacibliyini 

daim diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Ailə mühitinin mənəvi-psixoloji cəhətdən qeyri-sağlam 

olması, ailə üzvləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin qeyri-adekvatlığı uşağın koqnitiv sferası 

ilə yanaşı, ünsiyyət sferasının formalaşmasına da mənfi təsir göstərir. Çox vaxt qeyri-sağlam 

təsirlər və həyat tərzi müxtəlif psixi pozğunluqların, normadan kənara çıxma hallarının və 

şəxsiyyətin aşağı özünüqiymətləndirməsinin və aqressivliyin yaranma səbəbi kimi özünü gös-

tərir. Valideynlərin uşaqlara qeyri-normal yanaşma tərzi, onların şəxsiyyət keyfiyyətlərindəki 

əlverişsiz əlamətlər: prinsipiallıq, hədsiz tələbkarlıq, səbirsizlik, yüksək iddialılıq, eqosent-

rizm, tez-tez təkrarlanan nevrotik hallar, affektivlik, uşağı hər bir göstərişi sözsüz yerinə yetir-

məyə təhrik etmə, uşaqlara qarşı inamsızlıq, emosional kütlük və introvetlik kimi xüsusiyyət-

lər onlarla valideynlər arasında qarşılıqlı sevgi və etibarın itməsinə gətirib çıxarır. Ailədaxili 

münasibətlərin pozulmasının əsas səbəbləri aşağıdakılardır: 1. Ailənin saxlanılması və uşaqla-

rın sağlamlığının qorunmasında valideynlərin məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəməməsi; 2. 

Uşaqlarda valideynlərdən birinin temperament xüsusiyyətləri və xarakter əlamətlərinin olma-

sının digər valideyn tərəfindən qəbul edilməməsi və qarşılıqlı isti münasibətin olmaması; 3. 

Ər-arvadlıq münasibətlərində uzunmüddətli stressin nəticəsi olaraq valideynlərdən birində və 

ya hər ikisində ümumi energetik potensialın zəifləməsi və sinir proseslərinin gücdən düşməsi; 

4. Valideynlərin qeyri-ixtiyari olaraq keçmişdə baş vermiş günah, qorxu və inciklikləri tez-tez 

xatırlaması; 5. Dalğınlıq, depressiya və nevrozların nəticəsində sinir proseslərinin keçirilmə-

sindəki çətinliklər. Məktəblərdə çox zaman ortaya çıxan “çətin uşaqlar” probleminə nəzər sal-

saq görərik ki, bu uşaqlarda formalaşan mənfi davranış normativlərinin kökündə onları əhatə 

edən sosial mühit, ailə göstəriciləri və yaşam tərzi durur (5. s. 69).  

Əxlaqi təsəvvürlərin və anlayışların düzgün tərbiyə olunmaması əsasında formalaşan ko-

budluq, davranış qaydalarında sosial normaların gözlənilməməsi şəxsiyyətin inkişafına mənfi 

təsir göstərir. Məktəbdə müəllimlərin pedaqoji ustalığının araşdırılması, onların bacarıq və qa-

biliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi zəruridir. Müəllim pedaqoq olmaqla yanaşı, həm də müəy-

yən mənada bir psixoloqdur. Belə ki, müəllimlər dərs dediyi şagirdlərin psixologiyasına ən azı 

valideynlər qədər bələd olmalıdır. Hər gün öz şagirdləri ilə ünsiyyətdə olan müəllim artıq hər 

bir şagirdinin ayrı-ayrılıqda hansı psixologiyaya, hansı düşüncəyə malik olduğunu, müxtəlif 

hadisələrə necə yanaşdığını, reaksiya verdiyini və həmin hadisəni necə analiz etdiyini bilməli-

dir. Bəzən müəllimin qarşısına elə şagird də çıxa bilər ki, onlar həmin uşaqlara çətin tərbiyə 

olunan şagirdlər kimi yanaşsınlar. Bu da onların birbaşa psixologiyasına mənfi təsir edə, nəti-

cədə isə şagird-müəllim münasibətləri pozula bilər. Buna görə də müəllim bu cür məsələlərə 

diqqət etməli, hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətinə bələd olmalı və şagirdlərlə davranışda onla-

rın psixoloji vəziyyətlərinə uyğun olaraq hərəkət etməyi bacarmalıdır. Müəllim və şagird ara-

sında qarşılıqlı hörmət, sevgi olmalıdır ki, müəllim şagirdə nəzakətlə və eyni zamanda ciddi 

yanaşmağı bacarsın. Müəllim şagirdi bir şəxsiyyət kimi görməli, onun mənliyinə, şəxsiyyətinə 

toxunan söz deməməlidir. Şagird nə qədər aktiv olsa da, yoldaşları ilə düzgün münasibət qur-

masa da müəllim özünün pedaqoji metodlarından istifadə edib, xoş, isti münasibət yaratmalı, 

onu düzgün şəkildə maarifləndirməlidir. Düzgün qurulmuş müəllim – şagird münasibətləri şa-

girdlərin təlimə marağının artmasında mühüm vasitədir. Qarşılıqlı ünsiyyət şagirdlərin fəallı-

ğını artırır, kollektiv şəkildə işləməyə istiqamət verir. Müəllimdə bu tip keyfiyyətlərin olma-
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ması təhsil sistemində şagird-müəllim problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Müəllim və 

şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı fikirləri qeyd etmək olar: 1. 

Müəllim yaxşı psixoloq olmağı bacarmalıdır. Təhsil mərkəzlərində psixoloji treninqlər keçi-

rilməli, müəllimlər üçün tez-tez məşğələlər təşkil olunmalıdır. 2. Müəllimlər təkcə elmi cəhət-

dən deyil, etika, estetika baxımından da yüksək mədəniyyətə malik olmalıdır. 3. Müəllim hər 

bir şəxsə fərdi yanaşmağı bacarmalıdır. Çünki hər bir uşağın fərdi xarakterik xüsusiyyəti var 

və hər müəllim də ona uyğun davranmalıdır. 4. Müəllim valideynlə sıx əlaqədə olmalıdır ki, 

sinifdə baş verənlərdən hər zaman valideyn xəbərdar olsun. Çünki həm valideyn həm də 

müəllim uşağa eyni şəkildə təsir etməyi bacarmalıdır ki, uşaqda ikifikirlilik yaranmasın. 5. 

Uşaqlar da müəllimlərinə qarşı hörmətlə, etiqadla yanaşmalıdır. Qarşılıqlı şəkildə anlaşma ya-

ratmağa çalşmalıdırlar. Çünki müəllimlər valideynlərimizdən sonra bizə əsas yol göstərənlər-

dir. 6. Müəllim-şagird arasında konflikt yarandıqda özümüzü müəllimin yerinə qoymalı, vəzi-

fəsinin çətinliklərini dərk etməli və onun tək, şagirdlərin isə çox olduğunu unutmamalıyıq. 7. 

Şagirdlər müəllimi təkcə pedaqoq kimi görməməlidir. Müəllimi özlərinə dost bilməli, prob-

lemlərini, yoldaşları arasında olan konfiliktlərini onunla həll etməyə çalışmalıdırlar. 8. Mək-

təb həyatında müəllim-şagird arasında da konfliktlər baş verir (3, s. 23). Psixoloqun iş siste-

mində müəllimlər arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə üzrə işlər müəyyən yer tutur. Bu 

istiqamətdə aparılacaq işlərin sistemində aşağıdakı məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılmalı-

dır: müəllimlərin ümumi psixoloji savadının yüksəldilməsinə kömək etmək; şəxsiyyətin inki-

şafı prosesini öyrənmək üçün asan diaqnostik metodikaları mənimsəməkdə onlara kömək gös-

tərmək; şagirdlərin və şagird kollektivinin psixi inkişafında müşahidə olunan qüsurların ara-

dan qaldırılmasında psixoloji biliklərə istinad edilməsini təmin etmək;   

Psixoloqun müəllimlərlə aparılan maarifləndirmə işi o halda səmərə verə bilər ki, müəl-

limlər öz peşə fəaliyyətinin mahiyyətini dərk edərək özünütəhsil və özünüinkişafın zəruriliyi-

ni anlamış olsunlar.  

Məqalənin aktuallığı. Məktəbdə psixoloji xidmətin səmərəli təşkilində maarifləndirmə 

vacib məqamlardan biridir. Maarifləndirmə formalarının inkişafı, cəmiyyətin praktik psixolo-

qa olan münasibətinə təsir edir, praktik psixoloqun fəaliyyət dairəsinin genişlənməsində mü-

hüm rol oynayır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə bir daha görürük ki, psixoloji maarifləndirmə müəl-

lim-psixoloq-şagird üçbucağının münasibətlərini inkişafında mühüm rol oynayır. Məqalənin 

elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, maarifləndirmənin metod və formalarının inkişafından, yeni 

metodların yaranmasına istinad edir.  

Məqalənin praktik yeniliyi və tətbiqi. Məqalənin adından göründüyü kimi, psixoloji ma-

arifləndirmədən təhsil sistemində, ailə daxilində psixoloji məlumatların öyrənilməsində istifa-

də oluna bilər. 
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Резюме 

 
Просветление лежит в основе многих достижений. Непростая задача справиться с 

таким ответственным процессом, как обучение. Она может лучше формироваться на 

фоне эффективно выстроенного треугольника ученика, учителя и родителя. Организа-

ция этого процесса должна учитывать особенности обучаемого и обучаемого, их взаи-

моотношения, цели и задачи воспитания. Для того чтобы правильно управлять процесс-

сом воспитания, необходимо учитывать потребности, интересы и склонности, миро-

воззрение, представления и способности личности. Это накладывает большую ответст-

венность на учебное заведение и коллектив школы, организующий воспитательную ра-

боту. 

                             

N.R. Aliyeva 

 

The role of awareness-raising in the effective  

organization of psychological services at school 

 

Summary 

 
Enlightenment is at the heart of many achievements. It is not an easy task to cope with 

such a responsible process as training. It can be better formed against the background of an 

effectively constructed triangle of student, teacher and parent. The organization of this 

process should take into account the characteristics of the trainee and the trainee, their 

interrelationships, goals and objectives of training. In order to properly manage the process of 

upbringing, the needs, interests and tendencies, worldview, ideas and abilities of the 

individual must be taken into account. This puts a great responsibility on the educational 

institution and the school staff that organize the educational work. 
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K.D. Uşinskinin nöqteyi-nəzərincə, əgər biz həkimlərə öz sağlamlığımızı etibar ediriksə, 

pedaqoqlara uşaqlarımızın əxlaqını, ruhunu, ağlını və bütün bunlarla yanaşı öz vətənimizin 

gələcəyini etibar edirik.  

Müəllimlər şagirdlərin öyrənməsini dəstəkləyən bir mühitin yaradılmasında mühüm rol 

oynayırlar. Bunu tez-tez şagirdlərin muxtariyyətinə verdiyi dəstək sayəsində edirlər. Müəllim-

lər, seçim azadlığını dəstəkləyərək şagirdlərə mənlik, şəxsi maraqlar və dəyərləri müəyyənləş-

dirməyə imkan verir. Müəllimlər şagirdlərin seçim və maraqlarını dəstəkləyərək şagirdlərə 

motivasiyaya kömək edən işlərinə şəxsi maraq, iştirak və mülkiyyət konsepsiyasını inkişaf et-

dirməyə kömək edir. Müəllimlər ayrıca şagirdlərə öz məqsəd və hədəflərini yaratmalarına im-

kan verməklə məsuliyyətlərini və öz öyrənmələrində iştiraklarını artıraraq öyrənmələrinə kö-

mək edirlər. Şagirdlərin müəllimlərindən sosial və psixoloji dəstək qavrayışı ilə özləri tərəfin-

dən tənzimlənən öyrənmə və müvəffəqiyyət arasındakı əlaqənin mahiyyəti ilə əlaqədar aparı-

lan araşdırmalar, şagirdlərin müəllimlərinin muxtariyyət dəstəyi ilə özünütənzimlənmiş öy-

rənmə qavrayışı arasında əhəmiyyətli bir əlaqə olduğunu göstərdi. Şagirdlərinə həyatlarının 

müəllifi olmaq, uğura sahib olmaq və öz işlərinə fərdi marağı inkişaf etdirmək üçün kömək 

edən müəllimlər şagirdlərin motivasiyasını stimullaşdırır və öyrənmə həvəslərini artırır. Müəl-

limin ustalığı şagirdlərə öyrənmək bacarığı aşılamaqda köməklik göstərir. Təcrübəli müəllim  

tədris materialını şagirdlərə dərsdə mənimsətməyə nail olur. Onun üçün ev tapşırığı bilikləri 

dərinləşdirmək, möhkəmlətmək, genişləndirmək üçün bir vasitəsidir. Təcrübəli müəllimlərin  

müvəffəqiyyətinin sirri şagirdlərin fəaliyyətini idarə etmək bacarığındadır. 

Şagirdlərin şəxsi dünyasına qoşulmaq müəllimlərin şagirdlərinin öyrənməsini dəstəkləmə-

sinin başqa bir yoludur. Müəllimlər təlimləri şagirdlərin təcrübələri ilə əlaqələndirərək təlim 

tapşırıqlarını daha uyğun hala gətirərək şagirdlərinin şəxsi dünyası ilə uyğunlaşdırırlar. Müəy-

yən bir konsepsiyanı öyrənməyin aktuallığını və onun gündəlik həyat üçün nəyi nəzərdə tut-

duğunu anlayan şagirdlərdə sözsüz ki, maraq yaranacaqdır. Aparılan araşdırmalarda şagirdlə-

rin motivasiyasına olan münasibətlərini müəyyənləşdirmək üçün dörd sinif praktikasının – 

prosesyönlü təlimat, fərqləndirmə, onların şagirdlərin dünyası ilə əlaqəsi (aktuallığı) və ko-

operativ öyrənmə - istifadəsini test etmişlər. Nəticədə kiçik məktəblilərin şəxsi dünyasına (ak-

tuallığına) müəllimlərin qoşulmağının onların motivasiyasında müsbət bir nəticə verdiyini aş-

mailto:aygun.yunuszade@gmail.com
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kar etdi. Şagirdlər sinifdə etdikləri təlim tapşırıqları ilə həyatları üçün nə qədər mənalı olduğu 

arasındakı əlaqələri görməlidirlər. Şagirdlər, öyrənilənlərin həyatları üçün hansı məna və əhə-

miyyətə sahib olduqlarını gördükdə, öyrənmə motivasiyasını artırırlar. 

Şagirdləri ilə müsbət əlaqələr quran müəllimlərin onların öyrənmə həvəslərinə təsir etmə-

ləri daha yüksəkdir. Münasibətlərdə inam yaratmaq təbii ki, vaxt tələb edir. Müəllimlər şa-

girdlərini və maraqlarını bilmək üçün vaxt ayırmalıdırlar. Bu güvəni qazanmaq üçün müəllim-

lər açıq fikirli olmalı və bəzən öz uğurlarını, mübarizələrini, uğursuzluq və müvəffəqiyyət he-

kayələrini bölüşməlidirlər. Fərdlərin ünsiyyətə olan əsas ehtiyacının ödənməsi, şagirdlərin öy-

rənmə motivasiyasına səbəb ola bilən daxili davranışları təşviq edir. Şagirdlərlə münasibət 

qurmaq çətin ola bilər. Bununla birlikdə, müsbət və ürəkaçan xasiyyətə sahib olmaq, kiçik 

məktəblilərin daxili motivasiyasına kömək edə bilər. Məktəblilərin sosial dəstək və müəllim-

lərindən gördükləri seçim azadlığı ilə öz-özünə tənzimlənən öyrənmə və müvəffəqiyyət ara-

sındakı əlaqəyə dair aparılan araşdırmalar, şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətləri, məktəbdəki 

performansı və sosial və hissi rifahının müəllimləri ilə olan əlaqələrinin nəticəsi olduğu qə-

naətinə gəldilər. Şagirdlərlə fərdi işləmək istəyinin erkən qurulması müəllim-şagird münasi-

bətlərinin təməlini qura bilər. Müəllimlərin şagirdləri ilə pozitiv, qayğıkeş və etibarlı münasi-

bətləri şagirdləri öyrənməyə sövq edir. 

Müəllimlər bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün şagirdlərini müsbət rəy verərək öyrənməyə 

sövq edir. Geri dönüşü təmin etmək, şagirdlərin həvəsli öyrənmələri üzərində nəzarəti və qa-

biliyyətlərinə dair inam hissi əldə etmələrini təmin edir. Şagirdlərə göstərdikləri səylər haq-

qında geri bildirim verən müəllimlər, ancaq çalışaraq uğura ola biləcəklərini və yaxşı işləyə 

biləcəklərini düşünürlər. Şagirdlərin bacarıqlarını inkişaf etdirmək bəlkə də müxtəlif yollarla 

əldə edilə bilər. Ən çox yayılmış strategiyalar arasında yazılı və ya şifahi təriflər vermək, on-

ların səhvlərini daha az müəyyən etmək, məktəblinin güclü tərəflərini tanımaq və təlim prose-

sində seçicilik etmədən bütün şagirdlərə diqqət yetirmək daxildir. Müəllimlər verilən tapşırıq-

ları yerinə yetirmək üçün kiçik məktəblilərin göstərdikləri səyləri qiymətləndirdikdə şagirdlər 

öyrənməyə daha həvəsli olacaqlar. 

Müəllimlərin tədrisə maraq səviyyəsi şagirdlərin öyrənmə motivasiyasına təsir göstərir. 

Təlim üçün seçilmiş mövzuda və ya öz vəzifəsində enerjili və həvəsli olan müəllimlər ümu-

miyyətlə dərslərini necə tədris etmələrinə məxsusi diqqət və əhəmiyyət verirlər. Şagirdlər 

müəllimlərinin sinifdə nə etdiklərini və necə davrandıqlarını hər daim müşahidə edirlər. Təlim 

mövzusuna maraqla yanaşan və pozitiv hisslər göstərən bir müəllim, şagirdlərə olan bu müs-

bət hissləri əks etdirə bilər və bununla da mövzunu öyrətmək və öyrənmək üçün motivasiyanı 

artıra bilər. Şagirdlərin öyrənmə motivasiyası, bəlkə də müəllimlərin mövzularına baxışların-

dan, maraqlarından və həvəslərindən təsirlənə bilər.  

Müəllimlərin motivasiyası olmayan məktəblilərin təlim prosesində nailiyyət qazanmala-

rına olan inamları motivasiyasız şagirdlərin belə öyrənmə motivasiyasını artıra bilər. Müəl-

limlərin effektiv tədris strategiyaları, sinif idarəçiliyi və şagirdləri dərs prosesində iştiraka 

cəlb etmək qabiliyyətlərinə inamları şagirdlərin öyrənməsini təmin edə bilər. Müəllimlərin 

tədris bacarıqlarını və texnikalarını inkişaf etdirmək bacarığı özünütəsdiq üçün vacib olsa da, 

diqqət müəllim-şagird ünsiyyətinə təkan vermək, aydın və səlis izahlar vermək və hərtərəfli 

yön verməklə şagirdlərin öyrənməsinə yönəldilməlidir. Bəzi müəllimlər şagirdləri yumoristik 

ünsiyyətə cəlb edirlər ki, bu da məktəblinin suallar verməsini, mövzunu başa düşüb təlim pro-

sesinə əks etdirmələrini və aktiv iştiraklarını təmin etmələri üçün zəmin yaradır. Müəllimlərin 

ustalıqlarına, pedaqoji bacarıqlarına və səmərəli sinif idarəçiliyinə inamı şagirdlərin öyrənmə 

motivasiyasını artırır. 
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Nəticə etibarilə, şagirdlərin öyrənməsinə motivasiya təsir göstərir. Tələbələr təbii öyrənmə 

qabiliyyəti ilə doğulsa da, çox şey müəllimlərin iştirakından asılıdır. Bəzən şagirdlərin bir 

mövzu və ya tapşırıq üçün enerjisi, meyli və həvəsi zəifləyə bilər və bu səbəbdən xarici dəstək 

sayəsində davamlı möhkəmləndirmə tələb olunur. Şagirdlərin öyrənməsini asanlaşdıran və ar-

tıran dəstəkləyici bir mühitin yaradılmasından məsul olan müəllimlər bu xarici dəstəyi tez-tez 

təmin edirlər. Müəllimlərin şagirdlərin motivasiyasını asanlaşdırmaqdakı rolu, şagirdlərin 

müstəqilliyini, aktuallığını, əlaqələndirilməsini, səriştəsini, müəllimlərin maraqlarını və müəl-

limlərin öz mövzusunu tədris etmək üçün özlərini inkişaf etdirmələrini dəstəkləmələri ilə qə-

bul edilir. Şagirdlərin öyrənmə motivasiyası daxili və xarici ola bilsə də, müəllimin öyrənmə-

lərini dəstəkləməkdə və lazımi mühit yaratmaqdakı rolu onların öyrənmə motivasiyasını daha 

da artıracaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Kiçik yaşlı məktəblilərdə təlim motivlərini meydana gətirməkdə 

müəllimin rolundan və təlim prosesinə təsir edən keyfiyyət göstəricilərindən bəhs edilməsi 

məqalənin aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki,  məqalədə müəllimin keyfiyyət 

göstəricisi, onun fəaliyyət istiqamətləri və xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır. Şagirdlərin təd-

ris mərhələləri zamanı uğur və səriştələrini artırmaq üçün müəllimlərin onların motivasiyasına 

təsir edən əsas obyekt rolunda çıxış etməsindən bəhs edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.Р. Юнусзаде  

 

Роль учителя в мотивах обучения младших школьников 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается роль учителя в формировании учебных мотивов у школь-

ников, что является одной из актуальных проблем в сфере образования, и качественные 

показатели, влияющие на учебный процесс. В этой статье отражены качества учителя, 
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его деятельность и характеристики. Говорят, что учителя выступают в качестве основ-

ного объекта, влияющего на их мотивацию с целью повышения успеваемости и навы-

ков учащихся на этапах обучения. 

 

A.R. Yunuszade  

 

The role of the teacher in the learning  

motives of elementary school children 

 

Summary 

 
The article discusses the role of the teacher in the formation of learning motives in young 

students, which is one of the current problems in the field of education, and the quality 

indicators that affect the learning process. This article reflects the quality of the teacher, his 

activities and characteristics. It is said that teachers act as the main object influencing their 

motivation in order to increase the success and skills of students during the teaching stages. 
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Vətənpərvərlik vətənin naminə çalışmaq, vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, onun yo-

lunda qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərmək deməkdir. Bu hiss digər hisslər kimi insanda 

anadangəlmə olsa da, tərbiyəyə möhtacdır və o, tərbiyə yolu ilə daha da möhkəmlənir, güclə-

nir. Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində onların vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması ən 

vacib amildir. Vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması, eyni zamanda, milli mədəniyyətə, adət-

ənənələrə, ana dilinin qorunmasına, vətəni qarşısında öz borcunu yerinə yetirməyi tələb edir. 

Bu gün müasir dövrdə hər bir vətəndaş övladının gələcək taleyi üçün məsuliyyət daşıyır. Ona 

görə ki, bu gün valideyn qayğısından kənar böyüyən övladlar sabah vətənin, dövlətinin mü-

qəddəratı üçün laqeyd ola bilər. Ona görə də, hər kəs bilməlidir ki, vətən məhz onlara əmanət-

dir (1, s. 123).  

Müasir dünyada gəncləri Vətənini sevməyə, eyni zamanda onları milli kimliyini dərk et-

məyə yönəltmək vətənpərvərliyin əsas atributlarından hesab olunur. Qarabağ uğrunda gedən 

döyüşlər də məhz vətənin bütövlüyü naminə aparılıb. Vətənin bir hissəsi olan Qarabağ uğrun-

da canını fəda edənlər də bu vətənin övladları idi. Onlar bu qanlı döyüşlərdə iştirak etməklə, 

bir daha sübut etdilər ki, vətən yolunda canlarını qurban verməyə, onun uğrunda ölümə get-

məyə hazırdırlar. Vətən uğrunda, Qarabağ uğrunda neçə-neçə igid oğul və qızlarımız canların-

dan keçdilər. Bununla da onlar sübut etdilər ki, vətən varsa, yaşamaq da var, vətən yoxdursa, 

nə yaşamağın, nə də yaratmağın heç bir mənası yoxdur.  

Üzərində gəzdiyin torpağı, suyunu içdiyin və çörəyini yediyin vətəni sevirsənsə, deməli, 

torpağı sevirsən. Bir sözlə, Vətənə məhəbbət xalqa, torpağa məhəbbətin təməlində durur. Bu 

təməli qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək üçün gənclərin vətənpərvərlik hissi ruhunda tər-

biyə edilməsi ən vacib məsələlərdən hesab olunur. Gənclər öncəki nəslin əvəzediciləri, bəşə-

riyyətin dayağıdır. Gənc nəslin fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam böyüməsi, vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyə olunması müstəqil dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, ölkənin elmi və mədəni 

tərəqqisi üçün vacib hesab olunur.  

Ümumilikdə, vətənpərvərlik məfhumu məzmununa görə çoxşaxəlidir və onu heç bir sözlə 

əvəz etmək mümkün deyil. Müasir dövrdə gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etdiril-

məsi və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi bir sıra faktorların vəhdətindən keçir. Həmin fak-

torlar bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məhz elə ona görə də nəzərə almaq lazımdır ki, mənəvi dəyər-

lərin, vətənpərvərlik hisslərinin əsası ailədə, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində, orta mək-

təblərdə qoyulur. Öz bayrağını, torpağını, millətini, Vətənini sevən bir gəncliyə sahib bir ölkə 
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ən böyük sərvətə və xəzinəyə sahibdir. Bu cür gəncliyə sahib olan ölkənin gələcəyi çox par-

laqdır (2, s. 57). 

Bu gün müasir gənclərin qarşısında bir çox maneələr və problemlər durur. Bunların bir ço-

xu da müasir dünyanın və qloballaşmanın doğurduğu problemlərdən qaynaqlanır. Ancaq real-

lıq onu göstərir ki, Azərbaycan gəncliyi bu problemlərin öhdəsindən gəlməyə və onları aşma-

ğa qadirdir. Azərbaycanda gənclərin inkişafı, onların gələcəyi baxımından məqsədyönlü siya-

sət həyata keçirilir.  

Doğma vətənimiz öz şanlı tarixi və əfsanəvi qəhrəmanları ilə həmişə fəxr edib, öyünüb.  

Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır və bu xalq öz vətənini daima qorumağa hazır olan mətin, 

cəsarətli gənclər yetişdirib. Məhz elə bu baxımdan da, erməni qəsbkarlarına qarşı ölüm-dirim 

savaşında canlarını düşmən gülləsinə sipər edən qəhrəman gənclərimizin ibrətamiz həyatı, 

şəxsi nümunəsi hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi işində ön plana keçib. Müstəqil dövlətdə yaşa-

yan hər bir gənc, ilk öncə, bu dövlətin müstəqilliyinin təmin olunması və qorunmasını özünün 

əsas vəzifəsi və məqsədi hesab etməlidir. Hər bir ölkənin gələcəyi onun gənclərinin düşüncə 

tərzindən, intellektual səviyyəsindən və digər amillərdən asılıdır (3, s. 25). 

Azərbaycan gəncliyi bütün dövrlərdə ölkənin məsuliyyətli ilə bağlı münasibətdə, həlledici 

məqamlarda öz sözünü həmişə deyib. Məhz, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra gənc 

nəslin üzərinə daha böyük məsuliyyət düşüb. Ölkənin müstəqillik əldə edilməsində, onun qo-

runub saxlanmasında da gənclərin rolu danılmaz bir faktdır.  

Gənc nəsil həm də xalqın əsrlər boyu yaradıb-yaşatdığı ənənələri, milli mədəniyyəti yaşa-

dır və gələcək nəsillərə ötürür. Bu mənada, gənclərin çiyinlərinə böyük yük düşür. Çünki 

gənclər dövlətin həm bu günü, həm də sabahıdır.  

Vətəni yaşadan da, onu ucaldan da, məhz şərəfləndirən də vətənin övladları, gənclərdir. 

Bu danılmaz bir faktdır ki, qeyrətli və cəsarətli Azərbaycan xalqının mərd övladları daim olub 

və olacaqdır. Vətənpərvər övladlarımızın sayı yetərincədir və bu hər zaman da belə olacaqdır. 

Onlar bu gün də vətənin bütövlüyünün necə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini yaxşı başa dü-

şürlər. Olduqca geniş mənaya malik olan vətənpərvərlik anlayışı özündə vətənə, millətə sevgi 

hissini, müxtəlif səviyyə və istiqamətlərdə vətənə, xidmət etməyi birləşdirirsə, bunların zirvə-

sində vətən üçün ölümə hazır olmaq dayanır. Bu hiss vətənpərvərliyin ən uca və ali forması-

dır. Azərbaycan gəncləri məhz vətənpərvərliyin ən uca və ən ali zirvəsində dayanır.  

Vətən bizə güvənir və bizdən hünər gözləyir. Vətənpərvərlik məsələsi cəmiyyətdə həmişə 

və daima aktual olub, bu gün də aktual olaraq qalır. Bir xalqın, millətin vətənpərvərlik şüuru 

onun digər xalqlar və millətlər tərəfindən qəbul edilməsi, tanınması, hörmətlə qarşılanması və 

ən əsası isə, xalqın yaratdığı dövlətin bütövlüyü, varlığı ilə ölçülür. Vətənə məhəbbət hissi 

gənclərin dövlət dilinə, milli musiqiyə, folklora, mənsub olduğu dini dəyərlərə, tarixi ənənə-

lərə bağlılığında, ölkə ərazisinin bütövlüyünün qorunmasına hazır olduğunu əməli işlə sübut 

etməyində öz təzahürünü tapmalıdır. Vətənin tərəqqisi naminə çalışmaq üçün gənclərin müəy-

yən sənətə, peşəyə sahib olması, dövlət quruculuğunda fəal iştirak etməsi, təhsilə və elmə yi-

yələnməsi, geniş dünyagörüşünə malik olması vacibdir. Vətənin maddi və mənəvi sərvətlərini 

qorumaq, iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə nail olmaq, həmişə mübariz əhval-ruhiyyədə ol-

maq lazımdır. İnsanın ən ali və əzəli hisslərindən olan vətənpərvərlik hissi hər kəsin doğulub 

boya-başa çatdığı elə-obaya, torpağa, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətindən qaynaqlanır. 

Vətənpərvərlik öz ölkəsinə sevgi və onu daha yaxşı etmək istəyidir. Vətənpərvərlik bu gün 

gənclərin həyatında bir neçə səbəbə görə vacibdir. Biri ona görə ki, bugünkü gənclər sabah 

millətə varis olacaqlar. Gənclər millətimizi daha da yaxşılaşdırmaqda iştirak etməsələr, miras 

almağa dəyər bir millət ala bilməyəcəklər. İkincisi, indiki gənclərin qurduğu millət onların öz 
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övladlarına ötürdüyü millət olacaq. Əgər bu gün gənclər öz övladlarının azadlıq Azərbaycanı-

na sahib olmasını arzulayırlarsa, indiki gənclər ölkəmizin əzəmətini dəstəkləmək və onu daha 

da yaxşılaşdırmaq üçün çalışmaqla bu azadlığı qorumalı və müdafiə etməlidirlər. Üçüncüsü, 

indiki gənclərin bizim azad millət qurmaq üçün keçmişdə fədakarlıq edən, zəhmət çəkən və 

hətta canından keçən gənclərə borcludurlar (4, s. 105). 

Millətin zəhməti və fədakarlığı ilə qurulduğundan əvvəl gedənlərə inamı saxlamaq üçün 

gənclər vətənpərvərlik nümayiş etdirməlidirlər. Valideynlərimiz bizi adət-ənənələrin və mo-

dernizmin birlikdə getdiyi mədəni bir mühitdə böyüdüblər. Biz gənclər Azərbaycanlı olmağın 

mədəniyyətini və dəyərlərini pərakəndə satışa çıxarmış və bəsləmişik, eyni zamanda marağı-

mızdan irəli gələn bəzi şeyləri xarici ölkədən borc götürmüşük.  

Vətənpərvərlik insanın şəxsiyyətinə böyük ölçü verir və onu nadir zadəganlıq zirvələrinə 

ucaldır. Vətənpərvər ailəsinin və yaxın dostlarının dar çərçivəsinə düşmüş insan deyil. Vətən-

pərvərlik millətimiz, vətənimiz qarşısında öz anamız kimi əziz və müqəddəs borcumuzu işıq-

landırır. Azərbaycanda vətənləri uğrunda bütün var-dövlətlərini fəda edən, hətta canlarını belə 

fəda edən ən nəcib vətənpərvərlərin fəxri irsi var. Demək olar ki, vətənpərvərlərin həyatı bizə 

əbədi bir həqiqəti xatırladır ki, bütün xalq bizim torpağımızdır və biz onu mənfur insanların, 

əyrilərin kobud ədalətsizliklərindən qorumaq üçün heç bir daş qoymamalıyıq. Vətənpərvərlik 

insanı ucaldan mənəvi keyfiyyətdir. Bir vətənpərvər baxışında vətəninin siması ilahilik daşıyır 

və onun vətənpərvərlik ruhunun nə qədər güclü olduğunu təsəvvür edə bilərik (5, s. 67). 

Vətənin bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizin, şəhidləri-

mizin şəxsi nümunələri yeniyetmə və gənclərdə vətənpərvərlik hissinin aşılanması üçün əsl 

məktəbdir. Digər tərəfdən də orta və ali təhsil müəssisələrində hərbi məzmun xarakterli bilik-

lərin verilməsi, vətənpərvərlik mövzusunda pedaqoji və metodiki tədbirlərin, bir sıra seminar-

ların təşkili vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında vacib rol oynayır. Fikrimcə, xüsusilə, 

hərbi hazırlıq dərslərində təkcə hərbi silahlardan istifadə qaydaları öyrədilməməli, eyni za-

manda bu fənnə mənəvi aspektdən yanaşılaraq, Vətəni müdafiə milli borc, vətəndaşılıq 

vəzifəsi, şəhidlərin ruhuna böyük ehtiram olaraq tədris olunmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq gənclərdə vətənpərvərlik hissinin və davranışlarının for-

malaşdırılması istiqamətlərinin araşdırılması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik gənclərdə vətənpərvərlik hissinin formalaşdırılması 

bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə diqqət yetirilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 

ilə maraqlananlar, ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, psixoloqları, valideynlər, elə-

cə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.  
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                                                          E.М. Насибова  

                                     

Сущность и проявления патриотизма 

 

Резюме 

 
В статье подчеркивается мужество, патриотизм и национальные чувства азербайд-

жанской молодежи. Велика роль азербайджанских семей в воспитании подрастающего 

поколения на основе таких ценностей, как «земля», «родина», «патриотизм». В созна-

нии каждого молодого человека в Азербайджане выражения «Родина - Мать каждого из 

нас», «Мать-Земля» показывают, что Родина отождествляется с матерью и землей. 

                                                                                                 

Y.M. Nasibova  

 

The essence and manifestations of patriotism 

 

Summary 

 
The article highlights the courage, patriotism and national feelings of Azerbaijani youth. 

The role of Azerbaijani families in the upbringing of the young generation on the basis of 

values such as “land”, “homeland”, “patriotism” is great. In the minds of every young person 

in Azerbaijan, the expressions “Motherland is the Mother of each of us”, “Mother-Land” 

show that the motherland is equated with mother and land. 
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recall 

 

Yuxuların verdiyi mesajlar əsrlər boyu insanlar üçün müəyyən məna kəsb etmişdir, o cüm-

lədən sirli bir hadisə kimi də qəbul edilmiş, bir çox elm sahələrinin diqqətini cəlb etmişdir. 

Yuxuları izah etmək üçün aparılan tədqiqatlar fərziyyələrdən elmi izahatlara doğru bir yol 

getsə də bu gün hələ də çoxlu alternativ elmi araşdırmalar mövcuddur və yuxular sirrini qoru-

yub saxlamaqda davam edən bir fenomen kimi tədqiqat mövzusudur. Bu məqalədə məqsəd 

yuxu tədqiqatlarının psixologiyadakı yerini, başqa sözlə, onun tarixini, məzmununu və meto-

dunu araşdırmaqdır. Bu çərçivədə yuxu anlayışından və yuxu ilə yuxugörmə arasındakı əlaqə-

dən bəhs edəcəyik. Məqaləyə həmçinin yuxuların funksiyaları, psixopatologiyalarla əlaqəsi, 

təfsiri və psixoterapiyada yuxularla iş haqqında əsas biliklər və yeni tədqiqatlar daxildir. 

Yuxu müəyyən müddətli, dövri və müvəqqəti şüursuzluq vəziyyəti kimi xarakterizə edilə 

bilər. Yuxunu təyin edən 5 fizioloji mərhələ yuxu dövrünü təşkil edir. Bu mərhələlərin ilk 

dördündə sürətli göz hərəkətləri müşahidə olunmur, son mərhələ isə sürətli göz hərəkətləri ilə 

xarakterizə olunur. 

Bu kontekstdə yuxunun ilk dörd mərhələsi N-REM (sürətli göz hərəkətləri olmayan), son 

mərhələ REM (sürətli göz hərəkətləri) yuxu kimi təsnif edilir. 

Birinci mərhələ başlanğıc mərhələsidir. Bu mərhələdə insan asanlıqla oyana bilər. İkinci 

mərhələ yüngül yuxu mərhələsi, yuxululuqdur, bu mərhələdə oyanan insan özünü oyaq hesab 

edir, amma ətrafında baş verənləri anlaya bilmir. Üçüncü mərhələ yuxunun ara mərhələsidir, 

bu mərhələdə oyanan insan yuxuda olduğunun fərqindədir. N-REM yuxu mərhələlərinin so-

nuncusu, dördüncü mərhələsidir və ən dərin yuxu mərhələsidir, bədən metabolizmi yavaşlayır 

və parasomniya, somnambluzim kimi yuxu pozğunluqları bu mərhələdə baş verə bilir. Bun-

dan əlavə, keyfiyyətli yuxu, başqa sözlə, istirahət yuxusu bu mərhələdə gerçəkləşir. Sürətli 

göz hərəkətləri ilə müşayiət edilən REM mərhələsinə paradoksal yuxu da deyilir. REM faza-

sında limbik sistemin xaricindəki beyin bölgələri deaktivlik olur. Fəallığını davam etdirən bu 

bölgə xüsusilə amiqdala emosional emalda mühüm rol oynayır. Yadda qalan yuxuların bu 

mərhələdə görüldüyü məlumdur. Yuxugörmə yuxunun ümumi və xarakterik xüsusiyyətlərin-

dən biridir və REM fazaları ilə sıx bağlı olan vizual, eşitmə və emosional təcrübələr kimi 

müəyyən edilə bilər. Yuxugörmənin REM fazaları ilə sıx  bağlı olduğu qeyd olunsa da bunun-

la belə, yuxular N-REM fazalarında da görülür, lakin REM fazaları ilə müqayisədə daha az 
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xatırlanılır. 

Yuxularla bağlı ilkin şərhlər elmi əsaslardan uzaq olan sehrli təcrübələr və ya gələcəklə 

bağlı fərziyyə mənbəyi olan öncəgörmələr kimi qəbul edilirdi. Son bir neçə əsrdir yuxular ca-

du, fərziyyə və sirli hadisələrin obyekti kimi deyil, daha çox fizioloji və psixoloji cəhətdən 

şərh edilə bilən fenomenə çevrilmişdir. 

Yuxuların psixologiyadakı tarixi. Yuxuların ilk elmi şərhləri 1800-cü illərdə Burdach, 

Delboef və Robert kimi elm adamları tərəfindən aparılan neyrofizioloji tədqiqatlara əsaslanır-

dı. Neyrofizioloji əlaqələrlə izah edilən yuxuları ilk dəfə Freyd psixoloji olaraq təsvir etmiş-

dir. Freyd yuxuları şüuraltına aparan nəcib yol (via reqa) adlandırırdı. Başqa sözlə, Freydə gö-

rə, yuxular gizli istək və motivlərdən ibarət şüuraltı proseslərin qəbul edilə bilən açıq məzmu-

na çevrilməsi prosesidir.  

Freyddən başlayan yuxuların psixoloji şərhi tələbələri Yunq, Lakan və Boss tərəfindən 

edilən dəyişikliklər və əlavələr ilə davam etdi. Yunqun yuxular nəzəriyyəsi Freydin yuxuların 

şərhinə bənzər şəxsi şüursuzluq, kollektiv şüursuzluq və arxetip anlayışlarının əlavə edilməsi 

ilə fərqli bir perspektivi ehtiva edir. Yunq şəxsi şüursuzluq anlayışı ilə eqoya bənzər şüur sə-

viyyəsini təsvir edir və şəxsi şüursuzluq şüurun üst səviyyəsinə çatmamış və ya şüura çatdıq-

dan sonra münaqişə yaratdığı üçün repressiyaya məruz qalan şəxsi həyat təcrübəsindən ibarət-

dir. Bu şəkildə sıxışdırılan düşüncələr yuxularda görülür.  

Kollektiv şüursuzluq təkamül xarakteri daşıyan şüur səviyyəsini ifadə edir. Başqa sözlə, 

Yunq  kollektiv şüursuzluq anlayışını şüurda şəxsi təcrübəyə əsaslanmayan, nəsildən-nəslə 

ötürülən və insanın təkamülünü ehtiva edən parapsixoloji hallarla əlaqələndirirdi. Kollektiv 

şüursuzluq yuxulara arxetiplər vasitəsilə daxil olur, yəni arxetiplər kollektiv şüursuzluğun 

məzmununu təmsil edir. Arxetip anlayışı ən çox Yunqun yuxu nəzəriyyəsi ilə bağlıdır və do-

ğum, ölüm, uşaq, ağac, qəhrəman və s. kimi universal prototiplərdir. Arxetiplər yuxularda 

simvollar vasitəsilə məna kəsb edirlər. Yuxuların təfsiri simvolların hansı arxetipə işarə etmə-

si ilə bağlıdır. Yunqun yuxu nəzəriyyəsinin ən qeyri-adi cəhəti mənasını anlamaq qabiliyyəti-

nə malik deyilsə, yuxunu görən adama yuxu  mənasız gəldiyi halda, lakin mənalandıra bilərsə, 

gələcəkdən xəbər verməsidir.   

Freydin başqa bir tələbəsi Lakan Freydin yuxu nəzəriyyəsinə bənzər şərhlər təqdim etmək-

lə yanaşı yuxuda olan hər bir fiqurun yuxu görən insanın eqo identifikasiyası olduğunu söylə-

yirdi. Yuxuların şərhində əsas odur ki, bu identifikasiyaların nə məna daşıdığı  üzə çıxarılsın 

və hansı şüursuz istəklərə xidmət etdiyi müəyyənləşdirilsin. 

Boss yuxuların psixoanalitik şərhinə əlavə olaraq yuxulara ekzistensial-fenomenoloji nöq-

teyi-nəzərdən də yanaşır. Bu yanaşmaya görə yuxunun məzmununu şüursuzluq deyil, şüurun 

özü təşkil edir və bunun təməlində ekzistensial narahatlıqlar dayanır,  lakin bu cür narahatlıq-

lar ya nəzərə alınmır, ya da diqqətdən yayınır.  

Yuxuların funksiyaları. Yuxuların psixoloji funksiyalarına dair müxtəlif baxışlar qeyd 

edilir. Freydə görə, yuxular şüuraltı prosesdəki gizli istək və motivləri qəbul olunan açıq məz-

muna çevirərək, enerjini sərbəst buraxaraq kompensasiya funksiyasını yerinə yetirir. Yunq 

Freydin yuxuların kompensasiyaedici baxışına qarşı çıxaraq yuxuların yalnız kompensasiya 

funksiyası deyil, həm də oyanıq vəziyyətdəki psixoloji halın tamamlayıcısı funksiyasını yerin 

yetirdiyini söyləyirdi. Bu fərziyyəyə görə, yuxuların məzmunu insanın gündəlik psixoloji sağ-

lamlığı, emosional vəziyyəti və düşüncələrinin məzmununa paraleldir. Yuxular həmçinin in-

sanın daxili və xarici qıcıqlandırıcılarla həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını alaraq emal 

olunacaq məlumatı bloklayan filtr rolunu oynayır. Eyni zamanda yuxular hisslərimizi tənzim-

ləmə rolunu da oynayır. Bu, REM mərhələsində emosional emalda mühüm rol oynayan amiq-
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dalanın digər beyin bölgələrinin əksinə fəaliyyətini davam etdirməsilə izah olunur. Nəhayət, 

yuxuların funksiyaları haqqında onu demək olar ki, yuxu şüurlu və şüursuz, yuxulu və oya-

nıqlıq arasında bariyer rolu oynayaraq psixoz və bəzi psixopatologiyalara  qarşı qoruyucu 

funksiyaya malikdir.  

Yuxuların psixopatologiyalarla əlaqəsi. Yuxular və psixopatologiyalar arasındakı əlaqə-

nin araşdırılması üç sual ətrafında ümumiləşdirilə bilər. Birinci sual etiologiyasını hədəf alan 

“Yuxu nə vaxt psixopatologiyanın başlanğıcını və ya sonunu təmsil edir?” sualdır. Freydə gö-

rə, psixopatologiya ilk dəfə  yuxularda meydana çıxır və yuxular vasitəsilə aşkar edilə bilər. 

Xüsusilə  patologiyaların ilk alovlanması qorxulu bir yuxudan qaynaqlanır və qarabasmalarla 

özünü göstərir. Bəzi müasir dövr tədqiqatçıları da yuxuların psixopatologiyaların diaqnostika-

sı və müalicəsi prosesində istifadə oluna biləcəyini iddia edirlər. Digər suallar "Psixopatologi-

yalar yuxuların məzmununu necə dəyişir?" və “Yuxularla psixopatologiyalar arasında məz-

mun əlaqəsi varmı?" suallardır. Digər tərəfdən, psixopatologiyası olan fərdlərin yuxularının 

məzmunu, yuxuların yenidən xatırlanması tezliyi sağlam insanlarla müqayisədə fərqlidir. 

Psixoterapiyada yuxu tədqiqatları. Terapevtlə birlikdə müştərinin yuxularını şərh etmək 

və qiymətləndirmək psixoterapiya metodlarından biri kimi qəbul olunur. Əlaqədar tədqiqatlar 

nəzərdən keçirildikdə yuxuların seanslarda araşdırılmasının terapevtik prosesə verdiyi töhfə-

ləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

• Müştərilərin öz emosiyalarını başa düşməsini sürətləndirir. 

• Yuxuların ortaya çıxardığı məsələlər müştəriyə narahatlıqlarını açıq şəkildə ifadə etməyə 

imkan verir. 

• Uşaqlıq xatirələri ilə cari hadisələr arasında əlaqə qurmağa kömək edir. 

• Müştərinin müqavimət göstərdiyi və ya paylaşmaqda çətinlik çəkdiyi mövzulara daxil ol-

mağı sürətləndirir. 

• Emosional təsiri güclü olan yuxuları terapevtlə paylaşmaq terapevt-müştəri bağını güc-

ləndirir.  

Yuxuların mövzusu, məzmunu. Yuxuların məzmununun universal olmasının düşünülmə-

yinə baxmayaraq fərdin özünəməxsus təcrübələrindən qaynaqlandığı faktı da qəbul olunub. 

Freydə görə, pul, pəncərə, papaq və çeynəmək kimi məzmunlar universaldır və müvafiq ola-

raq nəcis, qadın cinsiyyət orqanı, kişi cinsiyyət orqanı, cinsi əlaqənin təsvirləridir. Eynilə, 

hündür yerdən düşmək universal yuxu məzmunu olduğu halda şiddətli qorxu ilə hündür yer-

dən yıxılmaq güclü nevroz və stressə işarə edir. Xoşbəxtlik hissi ilə uçmaq isə aşağı nevroz 

halı ilə əlaqələndirilir. Yuxuların məzmunu insanların həyatlarından, yaşanılan problemlərdən 

parçalar təqdim etsə də öhdəsindən gəlməyə çalışılan emosional vəziyyətlə də əlaqəlidir. Mə-

sələn, kabuslar, təkrarlanan təhdid edici yuxular aşağı psixoloji sağlamlıqla, nevroz, narahat-

lıq, depressiya, ümumi psixopatologiya və stresslə əlaqələndirilir 

Yuxuların kodu əsrlər boyu insanlar üçün deşifrə edilməyə dəyər sirli bir fenomen kimi 

psixologiyanın, o cümlədən bir çox elm sahələrinin maraq dairəsində olmuşdur. Bəzi mübahi-

sələrə baxmayaraq yuxuların şərhində ortaq fikir yuxuların fərdin arzu və instinktlərinin əsa-

sında formalaşaraq şəxsiyyətlərarası münasibətləri, emosiyaları və həyat hadisələri ilə əlaqə-

dar situasiyaları ehtiva etdiyidir. Psixologiya sahəsində yuxular yuxugörmə prosesi və yuxu-

görmənin funksiyaları, psixopatologiya ilə əlaqəsi, məzmununun araşdırılması, yaddaşla əla-

qəsi, yuxuların təfsiri və psixoterapiyada istifadəsi alt başlıqlarında nəzərdən keçirilir. Yuxu 

mövzusuna olan marağın artmasına baxmayaraq araşdırmaların məhdudluğunu nəzərə alsaq, 

bu sahədə aparılan tədqiqatların əvəzsiz töhfələr verəcəyi şübhəsizdir. 

Məqalənin aktuallığı. Yuxular insanların çox maraqlandığı, diqqət çəkən və sirli bir möv-
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zu olaraq qədim dövrdən bu günə qədər davamlı olaraq öyrənilmişdir. Müxtəlif elmi tədqiqat-

ların işığında araşdırılması ilə yanaşı insanlar arasında elmi əsaslara söykənməyən fərziyyə-

lərin yaranmasına da səbəb olmuşdur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Depressiya, anksiyete pozuntusu kimi xəstəliklərdə ortaya çıxan 

əlamətlərdən biri də yuxularla bağlı olduğu üçün psixiatrik xəstəliklərin  yuxulara təsir edə 

biləcəyi də məlum olmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Psixoloji yardım alan insanlar psixoterapiya 

prosesində izah etməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi emosional və intellektual təcrübələrini yuxu-

lardan istifadə edərək çatdıra bilirlər. 
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Психологическое исследование сновидений 

 

Резюме 
 

Тайна снов обсуждалась как явление, которое стоит разгадать, и на протяжении ве-

ков привлекала внимание многих специалистов, включая психологию. Несмотря на то, 

что исследования, пытающиеся исследовать сны, пошли по пути от предположений к 

научным объяснениям; сновидения до сих пор продолжают оставаться явлением, под-

вергающимся исследованиям, оставаясь загадкой и в настоящее время. Цель нас-

тоящего исследования - указать место работы сновидения в психологии. 

 

Sh.X. Islamli 

 

Psychological study of dreams 

 

Summary 
 

Mystery of dreams has been discussed as a phenomenon worth to solve and has attracted 

the attention of many professions including psychology for centuries. Even though studies 

trying to explore dreams have followed a path from speculations to scientific explanations; 

dreams still keep being a phenomenon which is subjected to researches by remaining its 

mystery at the present time. The aim of the present study is to point out the position of dream 

works in the psychology. 
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Əxlaq cəmiyyətin bütün üzvləri tərəfindən könüllü şəkildə qəbul edilmiş əxlaqi keyfiyyət-

lərin, davranış qaydalarının toplusundan ibarətdir. Cəmiyyətdə qəbul olunmuş bu normalara 

əməl edən şəxs “ədəbli, əxlaqlı” insan hesab olunur. Əxlaqın ictimai şüurun ən mühüm for-

malarından biri kimi başa düşülməsi təsadüfi deyil. Çünki əxlaq əvvəlcə insanın şüuruna təsir 

göstərir, daha sonra davranışında kök salır. İnsanın davranışı onun mədəniyyətinin göstəricisi-

dir. Davranış qaydalarının tam olaraq nələrdən ibarət olduğunu izah etmək bir qədər çətindir. 

Çünki müxtəlif mədəniyyətlər, hətta ailələr arasında fərqli cəhətlər müşahidə olunur. 

Kiçik məktəblinin yaş dövrü 6-10 yaşları əhatə edir. Yenicə məktəbə daxil olmuş uşağın 

fiziki, əqli, əxlaqi inkişafında nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunur. Kiçik yaşlı şa-

girdlər üçün əxlaq qaydalarının anlaşılması, əxlaqi davranış normalarına riayət olunması çətin 

prosesdir. Bəzən valideynlər belə düşünürlər ki, uşaq məktəbə gedirsə, onda bütün əxlaqi key-

fiyyətlər müəllim tərəfindən formalaşdırılmalıdır. Bu cəhəti mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, 

uşaq məktəbə getməzdən əvvəl, ilk növbədə ailədə dünyaya göz açır,yəni ilkin əxlaqi davranış 

normaları məhz ailədə öyrədilməyə başlanılır. Erkən yaşda uşaqların əxlaqi davranış qaydala-

rına tabe olmaması normaldır. Lakin məktəbə daxil olan uşaq artıq bəzi davranış qaydalarına 

riayət etməyi öyrənməlidir. İlk vaxtlar əslində uşaq doğru davranışı valideynin xoşuna gəlmək 

üçün edir, mənasını tam olaraq qavramır. Lakin zamanla “özümə edilməsini istəmədiyimi, 

başqasına da etməməliyəm” düşüncəsi uşaqda əxlaqi davranış qaydalarına riayət etməyi for-

malaşdırır. Mövcud olan əxlaq normalarını uşaq anadangəlmə bilmir, uşaqlıq dövründə mə-

nimsəməyə başlayır. Uşaqlıq dövründən uşağın bu normaları düzgün mənimsəməsi, onun gə-

ləcək həyatında da necə bir şəxsiyyətə çevrilməsinə, əsl vətəndaş kimi yetişməsinə təkan ve-

rir. Qədim dövrlərdə uşaqda əxlaqi davranış qaydalarını formalaşdırmaq üçün dini tərbiyədən 

istifadə olunurdu. Bu hallara müasir dövrümüzdə də geniş şəkildə rast gəlinir. Dini kitablarda 

əks olunmuş hədislərdən, ayələrdən, bədii əsərlərdən yaşlarına müvafiq hekayələr,  misallar 

göstərməklə uşaqlarda əxlaqi davranış qaydaları formalaşdırılır. Uşaq bu hədisləri, hekayələri 

eşitdikcə, köməyə ehtiyacı olan insanlara kömək etməli, insanların güvənini qazanmaq istəyir-

sə,yalan sözdən, pis əməldən uzaq olmağın vacib olduğunu, eqoistliyin, insanın təkcə özünü 

düşünməsinin mənfi əxlaqi keyfiyyət olduğunu öyrənir. Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsə-

rində yazır: “Uşaqlara qarşı son dərəcə həssas olmaq, onların kiçik bir hərəkətini belə gözdən 

qaçırmamaq, vaxtında pis adət  və hərəkətin qarşısını almaq, ən kiçik yaxşı bir hərəkət baş 
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verdikdə onu tərifləyib, adətə çevirmək, onlara əməksevərlik, düzlük, bilik və peşəyə həvəs 

yaratmaq, xeyirxahlıq, başqalarına kömək vərdişləri aşılamaq, tənbəlliyə, yalan, böhtan, iftira-

ya, başqalarına bədxahlıq etməyə, kədər və qəmlərinə biganə qalmağa, xudpəsəndlik, öz ha-

yına qalmaq və sairəyə nifrət hissi oyatmaq uşağın əxlaqi tərbiyəsinin əsası hesab edilir” (5, s. 

22). 

Kiçik məktəblinin davranışı müəllim və valideyn tərəfindən istiqamətləndirilir. Müəllim-

lər, valideynlər uşaqda hər hansı müsbət əxlaqi davranış qaydalarını formalaşdırmaq istəyirsə, 

əxlaqi davranış normalarına ilk növbədə özləri əməl etməlidirlər. Çünki kiçik məktəbli onların 

hərəkətlərini təqlid edir. Məsələn, ana uşağına xeyirxahlığın necə gözəl əxlaqi keyfiyyət oldu-

ğundan danışır, lakin öz hərəkətlərində xeyirxahlıqdan tamamilə uzaqdırsa, onda sözlə əməlin 

vəhdəti pozulur. Belə olan halda uşaq ananın sözlərinə deyil, hərəkətinə uyğun davranacaq. 

Kiçik məktəblilər əxlaq haqqında onlarda yaranan düşüncə tərzinə uyğun hərəkət edirlər. I si-

nifdə oxuyan şagird ilə müqayisədə IV sinif şagirdinin əxlaqi şüurunda əsaslı dəyişikliklər baş 

verir. Kiçik məktəblilərin davranışında ali sinir fəaliyyətinin tipoloji xüsusiyyətləri daha aydın 

təzahür edir. Kiçik məktəblilərdə utancaqlıq, qapalılıq bir fəaliyyətdən digərinə keçid zamanı 

impulsivlik, səbrsizlik, ləngimə prosesinin zəifliyi müşahidə olunur. Kiçik məktəblinin sinir 

sisteminin plastik olması nəticəsində uşağın davranışı xarici təsirlərdən asılı olur. Bunun nəti-

cəsi olaraq uşaq davranışını iradi cəhətdən idarə etməkdə çətinlik çəkir. Əslində bunun səbəbi 

kiçik məktəblilərdə iradənin hələ zəif inkişaf etməsidir. İradə zəif inkişaf etdiyinə görə kiçik 

məktəblilərdə çətinliyə qarşı dözümlülük zəif olur. Kiçik məktəblilərdə tez-tez tərslik, şıltaq-

lıq müşahidə olunur. Psixoloqlar araşdırmalar nəticəsində müəyyən etmişlər ki, bunun səbəbi 

ailədə valideynlər tərəfindən uşağın bütün istəklərinin yerinə yetirilməsidir. Uşaq kiçik yaşla-

rından bütün istəklərinin yerinə yetirilməsinə adət edir, ona görə də məktəbdə ona qoyulan qa-

nuni tələblərə etiraz edir. 

Şagirdlər məktəbdə təkcə bilik, bacarıqlara yiyələnməklə kifayətlənmir. Kiçik məktəblidə 

əxlaqi davranış qaydalarını formalaşdırmaq üçün bir sıra vasitələrdən istifadə etmək olar. Söz 

vasitəsilə təsir bunların içərisində çox mühüm rol oynayır. Kiçik məktəblinin davranışının təş-

kilində ikinci siqnal sisteminin rolu əvəzsizdir. Ona görə də izah etmə, başa salma, söz vasitə-

silə inandırma kiçik şagirdlərin əxlaqi davranış qaydalarını mənimsəməsində mühüm vasitə-

dir. Sözlü təsir metodu quru, nəsihətçilik xarakteri daşımayanda daha effektiv olur. Əxlaqi 

davranış qaydalarının formalaşdırılması zamanı kollektiv və ya fərdi söhbətlər təşkil olunarsa, 

aşağıdakılara mütləq əməl olunmalıdır. 

1. Əxlaqi söhbət məzmunca müvafiq yaşa uyğun olmalıdır. 

2. Əxlaqi söhbət konkret bir məsələ ilə əlaqəli olmalıdır. 

3. Əxlaqi söhbət şagirdi inandırmalıdır, mövcud vəziyyətlə bağlı faktlara əsaslanmalıdır. 

4. Əxlaqi söhbət aydın, emosional olmalıdır. 

5. Əxlaqi söhbət konkret nümunələrlə başlamalı, sonda nəticə çıxarılmalıdır. 

6. Məktəbli fəal şəkildə söhbətdə iştiraka cəlb olunmalıdır. 

7. Müəllim şagirdə düzgün yanaşmazsa, yaşını nəzərə almazsa, əxlaqi söhbətə laqeyd ya-

naşarsa, o zaman şagirdə heç bir təsir göstərə bilməyəcək. 

Şəxsi nümunə kiçik məktəb yaşlı şagirdlərdə əxlaqi davranışın formalşdırılmasında ən 

mühüm metodlardan hesab olunur. Kiçik məktəblilər çox vaxt sevdikləri, hörmət etdikləri 

şəxsi təqlid edirlər. Müəllimlər heç vaxt unutmamalıdırlar ki, şagirdlər daim onları müşahidə 

edirlər. Şagirdlərə müəllimin dediklərindən daha çox özlərinin gördükləri təsir edir. Əgər 

müəllim özü xeyirxah, səmimi, mehriban, ədalətlidirsə tərbiyə etdiklərində də bu əxlaqi key-

fiyyətləri formalaşdıra biləcək. Mənfi əxlaqi davranış uşaqlara da pis təsir göstərir. Uşaqlar 
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böyüklərin səhvlərini təkrar edirlər. Kiçik yaşlı şagirdlərin davranışında hər hansı bir mənfi 

cəhət müşahidə olunarsa, onu aradan qaldırmaq üçün korreksiya işi həyata keçirilir. Kiçik 

yaşlı şagirdlərin davranışının korreksiyası zamanı tərifləmək və cəzalandırmaq kimi vasitələr 

geniş şəkildə tətbiq olunur. Tərifləmək şagirddə müsbət əxlaqi davranışı möhkəmləndirir, cə-

zalandırma isə mənfi əxlaqi davranışın qarşısını alır. Tərifləmək və cəzalandırmaqdan istifadə 

zamanı müəllim çox diqqətli olmalıdır. Yersiz, həddindən artıq çox tərif şagirddə eqoizmə gə-

tirib çıxarır“. Məşhur pedaqoq V.A. Suxomlinski demişdir ki, “daha yaxşı odur ki, tərbiyə 

prosesində cəzaya əl atılmasın” (3, s. 155).  

XIX əsrin ortalarında bu məsələyə öz münasibətini bildirən maarifpərvər ziyalı M.F. 

Axundov yazırdı: “...bu günə qədər anlamamışlar ki, uşaqların tərbiyəsində çubuq və sillə 

vurmaq onların əxlaqını pozar, təbiətlərini alçaldar, fitri cövhərlərini boğar, qorxaq və yalançı 

edər” (6 , s. 2 50). 

Unutmaq olmaz ki, hər bir şagird özünəməxsus fərdi psixoloji xüsusiyyətlərə malikdir. 

Müəllim uşaqlara fərdi yanaşmasa, əxlaqi davranışların formalaşdırılması üçün istifadə etdiyi 

vasitələr uğurlu nəticə əldə etməyə imkan vermiyəcək. Fərdi yanaşma üçün şagirdi hər tərəfli 

tanımaq lazımdır. Bu müəllimə imkan verir ki, şagirdi düzgün istiqamətə yönəldə bilsin. 

Müəllim şagirddə müşahidə etdiyi hər hansı mənfi davranışın səbəbini mütləq müəyyən etmə-

lidir. Fərdi yanaşma zamanı aşkara çıxır ki, uşaqlar bu və ya digər metodlara qarşı fərqli reak-

siyalar verirlər. Müəllim şagirdlərdən birini həvəsləndirdikdə, təriflədikdə onda özünə inam 

yaranırsa, digərini təriflədikdə özünə arxayınçılıq, eqoizm yaranır. Yaxud bir şagirdi sadəcə 

tənbeh etmək kifayətdirsə, digəri üçün bu bəs etmir. Ona daha ciddi cəza lazımdır. Müəllim 

bu cəhətə diqqət yetirməlidir ki, şagird bunu ədalətsizlik kimi qəbul etməsin. Qazanılmış dav-

ranış forması sinir sisteminin xüsusiyyətlərindən də əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Müəllim 

şagirddə sinir sisteminin hansı tipinin mövcud olduğunu müəyyənləşdirməlidir. Hər şeyə tez 

reaksiya verən, impulsiv şagirdə qarşı müəllim tələbkar olmalıdır. Özünə inamsız, utancaq yə-

ni mənfi sinir sisteminə malik olan şagirdə müəllim həvəsləndirici, xeyirxah tərzdə yanaşma-

lıdır. 

Kiçik məktəblinin davranışında mənfi keyfiyyətlər möhkəmlənmədən onları aradan qaldır-

maq lazımdır. Kiçik məktəblinin davranışında intizamsızlıq, inadkarlıq, tənbəllik, yalançılıq 

müşahidə oluna bilər. Müəllim əvvəlcə bunların səbəbini aydınlaşdırmalıdır. İnadkarlığın sə-

bəbi yorğunluq, sinir sisteminin həssaslığı, şagirdin müstəqilliyə can atması, şagirdin özünə-

məxsus tərzdə etirazı ola bilər. Kiçik məktəblinin yalan danışma səbəbi də müxtəlif ola bilər. 

Şagird xüsusi məqsədi olmadan həqiqəti təhrif edə, düşdüyü hər hansı bir situasiyada vəziy-

yətdən çıxmaq üçün və yaxud dərk edərək, şüurlu surətdə yalan danışa bilər. Ə. Əlizadənin 

fikrincə qeyd etdiyimiz hallardan birincisi 6-10 yaşlı uşaqların təxəyyülünün hələ bir tərəfli 

inkişaf etməsi ilə əlaqədardır. İkinci halda uşağın yalan danışmasının səbəbi həm qorxu, həm 

də iradəsinin zəifliyidir. Qeyd etdiyimiz hallardan üçüncüsü insanlara, həyata qarşı saxta mü-

nasibət tərzi kimi yaranır. Əslində kiçik məktəblilərdə üçüncü hala demək olar ki, təsadüf 

olunmur. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq kiçik yaşlı şagirdlərdə əxlaqi davranışların formalaşdırıl-

ması istiqamətlərinin araşdırılıb seçilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik kiçik yaşlı uşaqlarda əxlaqın düzgün inkişaf etdiril-

məsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin tə-

ləbə və magistrləri istifadə edə bilər.  
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Формирование нравственного поведения  

у младших школьников 

 

Pезюме 

 
В статье рассматривается важность формирования нравственного поведения школь-

ников младшего школьного возраста. Младших школьников учат важности соблюдения 

правил морального поведения. Учитель укрепляет положительное нравственное пове-

дение, которое он наблюдает у маленького школьника, устраняет негативное моральное 

поведение. Важно использовать ряд методов для формирования нравственного поведе-

ния у младших школьников. 

 

   M.Z. Allahverdiyeva 

 

Formation of moral behavior in small school - aged students 

 

Summary 

 
The importance of forming moral behaviors  in small school-aged students is discussed in 

article. Small school - aged students are taught the importance of following the rules of moral 

conduct. The teacher reinforces the positive moral behavior he observes in small school - 

aged students,eliminates negative moral behaviors. İt is showed that the important to use a 

number of methods to form  moral behavior in small school - aged students.  
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Məlum olduğu kimi, intihar - insanın məqsədli olaraq öz həyatına qəsd etməsidir. Məh-

kumlarda suisidal davranış özünəməxsus xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Bir tərəfdən cəzaçəkmə 

müəssisəsindəki sosial təcridlik, buradakı həyatın monotonluğu, bəzi məhkumlarda ilk dəfə 

azadlıqdan məhrum edilmə faktı ilə bağlı adaptasiyada  yaşanılan problemlər, cəza çəkmənin 

müddəti, digər tərəfdən özünəməxsus ənənələri olan məhkumların submədəniyyəti, bu mühi-

tin qeyri-formal qaydalarının mənimsənilməsilə bağlı özünü göstərən çətinliklər məhkumların 

davranışında bir sıra neqativ xarakterli nəticələrə səbəb olur. Bu şəraitdə məhkum üçün azad-

lıqdan məhrum etmə ilə bağlı yaşanılan məhrumiyyətlər, gələcək perspektivin olmaması, 

məhkumluq damğası ilə bağlı psixi travmanın subyektiv əhəmiyyəti aqressiv meylləri güclən-

dirərək, autoaqressiyanın müxtəlif formalarının, o cümlədən suisidal davranışın təzahürü ehti-

malını yüksəldir. 

Son illərdə bu problemə həsr edilmiş tədqiqatlarda “intihardan öncə” (presuisid) və “inti-

hardan sonra”(postsuisid) kimi anlayışlara da çox təsadüf edilir. İntihardan öncə dedikdə, adə-

tən məhkumun intihar aktından əvvəlki vaxt və psixi vəziyyəti nəzərdə tuturlar. Suisidoloq-

ların əksəriyyəti “intihardan öncə” anlayışı altında məhkumun intihar etmək ehtimalının art-

masına səbəb olan şəxsiyyət vəziyyətini nəzərdə tutur. "İntihardan sonra" termini uğursuz 

intihar cəhdindən sonra məhkumun psixi vəziyyətini ifadə etmək üçün istifadə olunur (5).   

Bu istiqamətdə aparılmış tədqiqatlarda məhkumların intiharı aşağıdakı amillərlə əlaqələn-

dirilir: 

• şəxsiyyətin autoaqressiv təzahürlərə meyli, yəni müəyyən fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin 

olması, alkoqol və ya narkotik maddələrdən istifadə, ailə vəziyyəti və s.; 

• aqressiv təzahürlərə səbəb olan sosial vəziyyət - daxili və ya xarici konflikt; 

• penitensiar müəssisələrdə autodestruktiv əməllərin törədilməsinə səbəb olan şəraitin ol-

ması (yaxınlarından təcridolma, öz qanun və qaydalarına malik həbsxana submədəniyyəti, ci-

nayət təcrübəsi olan şəxslərdən ibarət mühit və s.).  

Məhkumlarda intihar riskini artıran faktorlara psixi xəstəliklərin olması, alkoqol və narko-

tik maddələrdən istifadə daxildir.  
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İstintaq təcridxanasına yerləşdirilənlərin əksəriyyətində psixoaktiv maddələrin istifadəsi 

ilə bağlı olmayan psixi pozuntular aşkar edilir və daha çox adaptasiya pozuntusu xüsusiyyəti 

daşıyır. İntihar davranışlı məhkumların arasında psixi pozuntular alkoqoldan, psixoaktiv mad-

dələrdən asılılıq, psixoorqanik pozuntuların yüksək yayılması, xarakter patologiyası və s. ilə 

əlaqədardır. Artan “penitensiar” stress fonunda fərdi kompensasiya psixoloji imkanlarının 

azalması intihar riskini artırır. 

Ümumi əhali arasında ənənəvi olaraq prosuisidal faktorlardan biri olan alkoqol azadlıqdan 

məhrum olan məhbusların intihar səbəbi kimi əsas amil hesab olunmur. Eyni zamanda, alko-

qol asılılığı olan şəxslərdə spirtli içkilərdən tamamilə məhrumetmə intihar fəaliyyətini güclən-

dirə və tez-tez nümayişkaranə şantaj xarakteri daşıya və ya özünə zərər vurma şəklində gös-

tərə bilər. 

Psixoaktiv maddələr və onlardan asılılıq bu kontingent arasında geniş yayıldığına görə in-

tihar davranışı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İntihar riskinin artması adətən həbsin ilkin 

dövrü ilə əlaqələndirilir və bir qayda olaraq abstinens sindromunun inkişafı fonunda özünü 

büruzə verir. İstintaq təcridxanasına yerləşdirilənlər arasında narkotik maddə asılılığının yük-

sək tezliyi, “penitensiar stress” amillərinin birgə mənfi təsiri fonunda narkotik vasitələrdən is-

tifadənin məcburi dayandırılması intihar davranışı, əsasən nümayişkaranə və şantajyönlü 

cəhdlərin yaranmasına səbəb olur.  

Bu amillərin gündəlik həyatda nəzərə alınması, insanın həyatının kritik anında ona yaxın 

olmağa və lazımi yardımı göstərməyə kömək edəcəkdir. 

Təhlükəli intihar vəziyyətinin yaranmasında əsas rolu müxtəlif münaqişələrlə əlaqəli kritik 

vəziyyətlər oynayır (2): 

1) törədilmiş cinayətlə bağlı konfliktlər, qohumlar, dostlar qarşısında günahkarlıq və utanc 

hissi. 

2) penitensiar müəssisənin və sosial mühitin xüsusiyyətlərinə görə konfliktlər: şəxsiyyət-

lərarası münaqişələr, alçaldılma və təhqir. 

3) şəxsi və ailə münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə görə konfliktlər: xəyanət, boşanma, ya-

xınların ölümü. 

4) məhkumun sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı konfliktlər, məsələn, əlillik. 

İnsanın həyatında çoxlu böhranlı vəziyyətlər olur, lakin bunların heç də hamısı intihara sə-

bəb olmur. Bu vəziyyət o zaman intihar  xarakterini alır ki, insan bunun öhdəsindən gəlmək 

üçün kifayət qədər imkanlara sahib deyil. Eyni zamanda ümidsizlik hissi yaşanır və yeganə çı-

xış yolu kimi intihar seçilir. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, intihar davranışı, bir qayda olaraq, bir deyil, eyni vaxtda fəa-

liyyət göstərən bir neçə motivdən qaynaqlanır. 

Məhkumlar müxtəlif yollarla intihar edirlər (7): 

• özünü asmaqla; 

• kəsici-deşici əşyalardan istifadə etməklə; 

• yad cisimlərin bədənə daxil edilməsi ilə; 

• dərman vasitələrinin köməyi ilə zəhərlənmə; 

• hündürmərtəbəli binadan yıxılma nəticəsində; 

• digər üsullar (öz-özünə atəş, donma, aclıq və s.). 

Statistikaya görə, intihar edənlərin təxminən 80%-i özünü asmaqla həyatına son qoyur. 

Mövcud əşyalar olmadıqda, özünü öldürmək üçün itilənmiş qaşıqlar, elektrodlar, dırnaqlar və 

ülgüclərdən istifadə olunur. Bədbəxt hadisə adı altında natamam intihar cəhdləri təsadüfi qəza 

kimi maskirovka olunur (8). Yadda saxlamaq lazımdır ki, azadlıqdan məhrumetmə yerlərində 
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ətraf mühitin kriminallaşdırılması yüksək olduğundan, qətli gizlətmək üçün məhkumun inti-

harını simulyasiya etmək mümkündür. 

Statistikaya əsasən intiharların 37%-i gündüz, 63%-i axşam və gecə saatlarında qeydə alı-

nıb. Penitensiar müəssisələrdə intiharların pik həddi yaz-yay mövsümünə və Yeni il bayram-

ları öncəsi dövrə (55%) düşür. Penitensiar müəssisələrdə saxlanılan bu cür şübhəli, təqsirlən-

dirilən və məhkum olunanların əksəriyyətinin yaşı 30-dan 40-a qədər (ümumi intiharların 

41%-i), 20-30 yaş arasında - 32,2%, 40 yaşdan yuxarı - 11,2%, yuxarıdır. 20 yaşadək məf-

humlarda bu göstərici 4,4%-dir. 

 Çox vaxt intiharlar sosial əlaqələri az olan və ya heç olmayan insanlar tərəfindən törədilir. 

Onların sosial dezadaptasiyası adətən ailəsinin, ixtisasının, daimi işinin və yaşayış yerinin ol-

maması, psixi pozuntular, alkoqol və ya narkomaniya ilə daha da ağırlaşır. İstintaq təcridxa-

nasında olduğu ilk günlərdə və saatlarda (ümumi sayının 5%-i) törədilən intiharlar xüsusi yer 

tutur ki, bu da “həbsxana submədəniyyəti”nın qavranılması xüsusiyyətləri, affekt vəziyyəti, 

həyatın mənasının itirilməsi və ailə qarşısında peşmançılıq ilə əlaqədardır. Sosial əhəmiyyətli 

xəstəliklərdən (hepatit, tuberkulyoz, onkoloji xəstəliklər, şəkərli diabet, İİV infeksiyası və s.) 

əziyyət çəkən məhkumlar da  bu  kateqoriyaya aiddir (1). 

Tədqiqatçıların araşdırmalarına əsasən, istintaq təcridxanalarında intihar edənlərin 38%-i 

ilk bir ay ərzində, bəzən isə ilk gün və saatlarda intihar etmişlər. Çox vaxt belə intiharların sə-

bəbləri həbslə bağlı həyəcan, eyni kamerada başqa insanlarla yaşamaq məcburiyyəti, həyatın 

mənasının, sosial statusunun, nüfuzunun itirilməsi, utanc hissi, frustrasiyadır. Bəzən intiharlar 

demonstrativ-şantaj xarakteri daşıyır və ya etiraz əlaməti olaraq həyata keçirilir (2). 

İntihar üçün ümumi qruplara və risk faktorlarına gənclər, aqressivliyə meylli şəxslər, ilk 

dəfə azadlıqdan məhrum olma, həbsdən əvvəl psixososial dezadaptasiya, ağır sosial depriva-

siya keçirmək, psixoaktiv maddələrdən sui-istifadə və asılılıq, psixi pozuntusu olan şəxslər,  

homoseksual münasibətlərə məcbur edilənlər, digər məhbuslar tərəfindən zorakılığa məruz 

qalan şəxslər daxildir. 

Müəlliflərdən M.G.Debolskiy, İ.A.Matveyeva törədilmiş cinayətin xarakterinin müəyyən 

kateqoriya şəxslər arasında intiharların tezliyinə təsir edib-etmədiyini təhlil ediblər. Rəsmi 

rəylərdə belə bir məlumat olmadığı üçün müəlliflər intihar materiallarının məzmununu təhlil 

etmişlər. Müəlliflər qeyd etmişlər ki, həbsxanalarda intihar edənlər arasında qətl və sağlamlı-

ğa ağır xəsarət yetirməkdə təqsirli bilinən şəxslərin üstünlük təşkil etməsi tamamilə məntiqli-

dir. Cinayətkarların bu kateqoriyasında aşağıdakı xüsusiyyətlər üstünlük təşkil edir: aqressiv-

lik, impulsivlik, riskə meylli və təhqirə yüksək həssaslıq. Törədilmiş cinayətin xarakteri inti-

harı şərtləndirən amil deyil, əsas amillərin psixi vəziyyət və şəxsiyyətin xüsusiyyətləri oldu-

ğunu xüsusilə vurğulamışlar. Bəzən cinayətlər o qədər qəddar və dəhşətli olur ki, cinayətkarın 

özündə günahkarlıq, utanc hissi, depressiyadan intihar etmək istəyi olur. İntihar davranışı 

üçün risk faktoru başqalarının, digər məhbusların, hətta qohumların məhkum edilmiş şəxsi 

mühakimə etməsidir. Təsadüfi deyil ki, cinsi azadlıq və cinsi toxunulmazlıq əleyhinə cinayət 

törətmiş məhkumlar arasında intihar hallarının tezliyi ən yüksək hallardan biridir (6).  

Penitensiar müəssisələrinin çoxsaylı problemləri sırasında məhkumların intiharın qarşısı-

nın alınması probleminə sosial əhəmiyyətinə görə xüsusi diqqət göstərmək lazımdır. Məh-

kumlarda intiharın qarşısının alınması olduqca çətindir. Bu çətinlik penitensiar müəssisə 

əməkdaşlarının hazırlığının aşağı olması və rəhbərliyin bu problemə səthi münasibəti ilə əla-

qədar ola bilər. İntihar nəticəsində ölüm hallarının azaldılması ən mühüm tibbi-sosial, psixo-

loji vəzifələrdən biridir və buna görə də, profilaktik tədbirlər fəal şəkildə həyata keçirilmə-

lidir. Profilaktik tədbirlər risk qrupları ilə işləyərkən daha təsirli olur, bu işi yerinə yetirənlər 
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arasında xüsusi yeri penitensiar sistemin  səlahiyyətli şəxsləri tutur.  

İntihar davranışının qarşısının alınması üçün həm qrup, həm də fərdi psixoprofilaktika işi 

aparıla bilər. Keçiriləcək tədbirlər məhkumları böhran vəziyyətlərindən səmərəli çıxış yolları 

barədə məlumatlandırmalı, onların ümumi maariflənməsi və psixoloji səriştəsi artırılmalıdır.  

Konkret məhkumlarla psixoprofilaktik iş fərdiliyi ilə seçilməli, məhkumun şəxsi işinin 

təhlili, onun davranışına nəzarətin nəticələrinə əsasən, habelə onun fərdi şəxsiyyət xüsusiyyət-

ləri nəzərə alınmaqla diferensiallaşdırılmalıdır. Fərdi profilaktik işin əsas istiqamətləri aşağı-

dakılar ola bilər:  

— məhkumların intihar davranışını şərtləndirən amillərə təsir etmək, həyatın dəyəri ilə 

bağlı düşüncənin və gələcəyə müsbət münasibətin inkişaf etdirilməsi, aydın həyat tərzinin for-

malaşdırılması və bu istəyə riayət etmək; 

— böhranlı situasiyaları təhlil etmək və onların həlli üçün uyğun variantları tapmaq baca-

rığını inkişaf etdirmək, çevik davranışın faydalarını izah etmək; 

— fərd üçün əhəmiyyətli olan problemli vəziyyətləri həll etmək üçün öz resurslarının in-

kişafına istiqamətinin formalaşdırılması; 

— ünsiyyət bacarıqlarının və başqalarından dəstək istəmək və onu qəbul etmək bacarığı-

nın inkişafı, kritik situasiyaları müəyyənləşdirmək və onlardan vaxtında çıxmaq və ya müəy-

yən insanlarla əlaqəni dayandırmaq bacarığının inkişafı; 

— emosional vəziyyətini təhlil etmək bacarığının vacibliyinə inam və lazım olduqda mü-

təxəssislərlə (psixoloq, həkim) əlaqə saxlamaq; 

— konstruktiv ünsiyyət qurmaq, qohumlarla əlaqə saxlamaq, passiv həyat mövqeyini də-

yişmək istəyinin stimullaşdırılması; 

— sağlam həyat tərzinin saxlanması, özünü məhv edən davranışın adekvat qiymətləndiril-

məsi (alkoqolizm, psixoaktiv maddələrin istifadəsi), zərərli asılılıqların nəticələrinin izahı; 

— özünüreallaşdırmanın stimullaşdırılması, gələcək üçün real planların qurulması; 

— özünü həyatdan məhrum etmənin yanlışlığı ilə bağlı dini fikirlərin dəstəklənməsi. 

Penitensiar psixoloqun məhkumun şəxsi problemlərini daha dərindən araşdırması və həll 

etməsi üçün fərdi şəkildə öyrənməsi zəruridir. Psixi pozuntuların intihar riskinin artması ilə 

əlaqəli olması səbəbindən penitensiar sistemdə çalışan psixoloq bu kateqoriyadan olan məh-

kumlara ciddi diqqət yetirməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir penitensiar psixologiyada məhkumların suisidal davranışı 

probleminin tədqiqi öz aktuallığı ilə seçilən, eyni zamanda nisbətən az öyrənilmiş məsələlər-

dəndir. Sosial təcridlik şəraitində suisidal davranış  məhkumların fərdi-psixoloji xüsusiyyət-

ləri ilə bağlı olub, onlara penitensiar mühitin (fiziki və sosial) neqativ stressogen faktorlarının 

təsiri ilə təzahür edən, məhkumların özlərinə fiziki ziyan vurmağı nəzərdə tutuan destruktiv 

davranış formalarından biridir.  

Suisidal davranışa meylli məhkumlar kateqoriyasının müəyyən edilməsi penitensiar möv-

qedən onlarda bu cür əməllərin proqnozlaşdırılması, psixokorreksiyası, eləcə də psixoprofi-

laktikası baxımından olduqca vacibdir. Belə ki, bu haqda informasiya penitensiar psixoloqlara 

suisidal davranışa meylli məhkumlara nəzarət etmək, onlara münasibətdə müvafiq effektiv is-

lahedici təsir vasitələrini seçməyə imkan verər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təqdim olunan məqalədə bu istiqamətdə yazılan məqalələrdən 

fərqli olaraq, məhkumların suisidal davranışının psixoloji səbəbləri təhlil edilmiş və bu dav-

ranışın psixoprofilaktikasının əsas istiqamətləri nəzərdən keçirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə nəzərdən keçirilən nəzəri məsələlər 

hüquq, penitensiar, sosial psixologiya kursu üzrə mühazirə və məşğələlərdə, məhkumların 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №1 2022(49)                           
 

 497 

suisidal davranışının korreksiyası və profilaktikası məqsədi ilə səmərəli psixoloji işin təşkilin-

də istifadə edilə bilər. 
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А.М. Алиева 
 

Психологические особенности суицидального  

поведения осужденных 

 

Резюме 
 

В статье рассматриваются психологические особенности суицидального поведения 

осужденных. К общим группам и факторам суицидального риска относятся: юноши, аг-

рессивность, первая судимость, психосоциальная дезадаптация до заключения под 

стражу, тяжело переносимая социальная депривация, токсикомания и зависимость, 

принуждение к гомосексуальным связям. Важные просуицидальные факторы вклю-

чают употребление алкоголя и наркоманию, расстройства личности, ВИЧ, туберкулез и 

т.д. Меры профилактики требуют комплексного и многоуровневого подхода на всех 

этапах временного и длительного содержания под стражей, более широкого привле-

чения специалистов в области психического здоровья, улучшения условий содержания, 

доступности медицинской помощи, обучения немедицинского персонала. 

 

A.M. Aliyeva 

 

Psychologıcal features of suıcıdal behavıor in convıct 

 

Summary 
 

The article reviews psychological features of suicidal behavior in convict. General groups 

and factors of suicide risk include: young males, aggressiveness, first conviction, 

psychosocial desadaptation before custody, heavy social deprivation, substance abuse and 
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addiction, forcing homosexual relationships. Important prosuicide factors include alcohol 

consumption and substance addiction, personality disorders, HIV, tuberculosis and so on. 

Prevention measures require complex and multilevel approach at all stages of temporary and 

long-term detention, wider involvement of mental health specialists, improvement of 

detention conditions, accessibility of medical care, training of non-medical staff. 
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İqlim dəyişikliyi insanlardan qaynaqlanan emissiyanın səbəb olduğu istixana qazlarının 

hərəkətə gətirdiyi qlobal istiləşməni, həm də bunun nəticəsində hava modellərində özünü gös-

tərən böyükölçülü dəyişiklikləri əhatə edir. İstiləşmənin ən əsas hərəkətverici qüvvəsi 90%-

dən çoxu karbon qazı (CO2) metandan ibarət olan istixana qazlarının emissiyasıdır. Bu emis-

siyaların əsas mənbəyi enerji istehlakı üçün təbii yanacaqların (kömür, neft və qaz) yandırıl-

ması olsa da, burda kənd təsərrüfatının, ağacların kəsilməsinin və sənaye proseslərinində rolu 

var. İqlim dəyişikliyinə verilən reaksiyalar – günəşi əks etdirən qar və buz örtüyünün yox ol-

ması, artmış su buxarı (istixana qazının özü) və quru və okeandakı karbon uducularda baş ve-

rən dəyişikliklər – temperatur artımını sürətləndirir və ya yavaşıdır. 

Hazırda bütün dünyada o cümlədən də Azərbaycanda anomal hidrometereoloji hadisələrin 

saye artmaqdadır. Bu isə həmişə təbii proseslər üzündən baş verən iqlim tərəddüdlərinə antro-

pogen təsirlərin sürətləndiyini təsdiqləyir. 

Azərbaycanda qlobal tullantılarda payı 0,3 faizdir. Bu payın çox az olmağına baxmayaraq, 

bizim ölkədə artıq iqlim dəyişmələri təsirinə məruz qalır. Təbii ki, iqlim dəyişmələri tək tem-

peratur rejiminin artması ilə səciyyələnmir. İqlimdə baş verən dəyişmələr artıq iqtisadi və so-

sial itkilərə gətirib çıxarır, ölkədə baş verən daşqınların, sellərin, quraqlıqların və s. anomal 

hidrometroloji hadisələrin sayı artmaqdadır. Xəzər dənizi səviyyəsinin artması, eyni zamanda 

içməli su resurslarının deqradasiyası da baş verə biləcək itkiləri artıra bilər. Azərbaycanın əsas 

çay hövzələri üzrə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, iqlim dəyişmələri və antropogen təsirlər öl-

kənin su ehtiyatlarının  azalmasına müvafiq olaraq, su təminatında defisitlərin artmasına gəti-

rib çıxarır. Su ilə bağlı ağır ekoloji vəziyyət torpaqların şoranlaşması, onların kimyəvi ele-

mentlərlə çirklənməsi, çayların ağır ekoloji vəziyyəti yaranıb ki, bunların həlli tələb edilir. 

Əgər nəzərə alsaq ki, gələcəkdə atmosferə atılan karbon qazının iki dəfə artması göstərilən su 
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defisitini də iki dəfə artıra bilər, onda respublikanın əsas iqtisadi sahələri üzrə energetika, 

kənd təsərrüfatı, su nəqliyyatı və s. su təminatının kompleks problemlərinin  həllinə yönələn 

adaptasiya strategiyasının hazırlanması olduqca aktualdır. Nəzərə alsaq ki, iqlim dəyişmələri 

modellərinə görə, su ehtiyatlarının 15-20 faiz azalması gözlənilir,onda bu defisit dahada arta-

caq. Hazırda iqlim dəyişməlri antropogen təsirlər nəticəsində ayrı-ayrı illərdə faktiki su defisi-

ti 2–3 kub km təşkil edir. Xəzər dənizi səviyyəsinin dəyişmə xarakteri instrumental müşahidə-

lər müddətin 1830-cu ildən belədir: səviyyə 1830-1929-cu illərdə nisbətən stabil qalıb. 1930-

1940-cı illərdə səviyyə kəskin, yəni 2m, 1942-1977-ci illərdə isə tədricən 1m enib. 1978-

1995-ci illərdə kəskin yəni 2,50 m qalxıb, 1996-2000-ci illərdə zəif 0,40 m azalıb. 2001-ci  il-

dən isə dənizin səviyyəsi zəif sürətlə ildə 3-4 sm artmaqdadır, Xəzərin səviyyəsinin 1978-ci 

ildən qalxması nəticəsində Azərbaycanda dənizdə 850 km-lik bütün sahil xətti boyunca ərazi 

bu və digər dərəcədə subasmaya məruz qalıb. Dəniz sahil boyu zonada təqribən 50000 ha əra-

zi su altında qalıb ki, onunda 80 faizi Kür cayı məntəqəsindən Astara çayı məsibinə qədər 

olan ərazilərinin payına düşür. Bu proses nəticəsində həmçinin 50 yaşayış məntəqəsi, 250 sə-

naye müəssisəsi, 60 km avtomobil, 10 km dəniz yolu xəttləri,coxsaylı reaksiya obyektləri və 

s. subasmaya məruz qalıb. 

Qlobal istiləşmə nə qədər çox olsa, kritik faktorlar riski də bir o qədər artır; belə ki, müəy-

yən təsirlər var ki, hətta temperatur aşağı düşsə belə, daha onlardan yaxa qurtarmaq mümkün 

deyil.  

Iqlim dəyişikliyinin uzunmüddətli təsirlərinə daha çox buzun əriməsi, okean istiləşməsi, 

dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi və okean asidifikasiyası daxildir. Əsrdən tutmuş minillərlə da-

vam edən zaman ərzində iqlim dəyişikliyinin maqnitudası başlıca olaraq antropogen CO2 

emissiyaları ilə müəyyən ediləcək. Bu, CO2-nin atmosferdə uzun müddət qalması ilə əlaqə-

dardır. CO2 okean tərəfindən udulması prosesi o qədər yavaş gedir ki, okean asidifikasiyası 

yüzlərlə, hətta minlərlə il davam edəcəkdir.  

Son dövrlərdəki istiləşmə suda və quruda yaşayan canlıların qütblərə və daha yüksək hün-

dürlüklərə tərəf çəkilməyə məcbur edib. Yüksək atmosfer CO2 səviyyələri və uzadılmış böyü-

mə mövsümü qlobal yaşıllaşma ilə nəticələndiyi halda, isti hava dalğaları və quraqlıqlar bəzi 

ərazilərdə ekosistemin məhsuldarlığını aşağı salmışdır. Bir-birinə əks olan bu iki təsirin gələ-

cəkdə necə tarazlıqda qalacağı məlum deyil. Iqlim dəyişikliyi quru iqlim zonalarının daha da 

qurulaşmasına təkan vermişdir; subtropiklərdə səhraların genişlənməsi buna misal ola bilər. 

Qlobal istiləşmənin ölçüsü və sürəti ekosistemlərdə ani dəyişikliklər olma ehtimalını daha da 

artırır. Ümumilikdə, iqlim dəyişikliyinin bir çox canlının nəslinin kəsilməsi ilə nəticələnəcəyi 

gözlənilir.  

Belə ki, iqlim dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Ekspertlər Qrupunun 4-cü Hesabatında 

göstərildiyi kimi son 100 ildə Yer kürəsində orta illik temperatur 0,80 C artmış, Okeanın sə-

viyyəsi 15-25 sm qalxmış və okeanların qızma dərinliyi 3000 metrə çatmışdır. Hesabatda 

qeyd olunur ki, Yer kürəsində 1,6 Vt/m2 artıq enerji qalır ki, bu da okeanların və yer səthinin 

qızmasına sərf olunur. Bu enerjinin yalnız 1/5 hissəsi təbii amillər hesabına baş verir. Yerdə 

qalanı isə antropogen mənşəlidir. Antropogen təsirlərin əsas səbəbi troposferin yuxarı qatında 

yerləşən İstilik Effekti Yaradan Qazlardır (İEYQ). Bunlardan Karbon qazının konsentrasiyası 

son 100 ildə 1,4 dəfə, Metan qazının konsentrasiyası 2 dəfə, Azot 1-oksidin konsentrasiyası 

isə 20-25% artmışdır. Bundan əlavə keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq hidroxlor-flü-

orkarbonların atmosferdə konsentrasiyası sürətlə artmağa başlamış, halbuki bundan əvvəlki 

dövrlərdə atmosferdə bu qazlar müşahidə olunmamışdır. Yer səthində qalan artıq enerjinin 

qeyri-bərabər paylanması nəticəsində son 10 illiklərdə Təhlükəli Hidrometeoroloji Hadisələ-
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rin tezliyi və amplitudası artmışdır. Belə ki, Yer kürəsinin müxtəlif ərazilərində sellər, daşqın-

lar, su basmalar, güclü küləklər, çovğunlar, tufanlar, okeanlarda qasırğalar, torpaq sürüşmələri 

və sairə daha tez-tez baş verir ki, bu da insan tələfatına və dağıntılara səbəb olur. Azərbaycan 

da qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirindən kənarda qalmamışdır. Son 100 ildə Azərbaycan əra-

zisində orta illik temperaturlar 0,4-1,30C-yə qədər artmışdır. Temperatur artımı regionlardan 

asılı olaraq qeyri-bərabər paylanır. Belə ki, Böyük Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərində orta il-

lik temperatur 1,1-1,30C artması müşahidə olunmuşdur. Son 10 illiklərdə Azərbaycan ərazi-

sində kiçik dağ çaylarında sel və daşqınların sayı və gücü artmışdır. Buna səbəb isə bu ərazi-

lərdə aylıq yağış normalarının bir neçə gün ərzində düşməsi olmuşdur.   

Qlobal istiləşmə və iqlim dəyişmələri ilə mübarizədə Azərbaycan öz töhfəsini verməli iqti-

sadiyyatın, xüsusən də kənd tesərrüfatının gözlənilən dəyişikliklərə uyğunlaşdırılmasından öt-

rü kompleks tədbirlər görülməlidir. Karbon və digər istixana effekti yaradan qazların atmosfe-

rə atılmasının qarşısını almaqdan ötrü ciddi  addımlar atılmalıdır:  

1) ilk növbədə istilik elektrik stansiyaları tədricən bağlanmalı, günəş və külək enerjisinə 

əsaslanan enerji mənbələrindən istifadəyə güc verilməlidir. Belə ki, alternativ enerji mənbələ-

rindən istifadənin xüsusi çəkisi yaxın 20 ildə 30-40%-ə kimi yüksəldilməli, sonrakı illərdə 

yüksək artım tempi ilə davam etdirilməlidir. Burada benzin və dizellə işləyən nəqliyyat vasi-

tələrindən imtina etməli və 100% elektromobil və hibrid mühərrikli nəqliyat vasitələrinə ke-

çilməsi vacibdir. 

2) Meşələrin salınmasında iqlimin formalaşmasında rolu əvəzsizdir. Güman olunur ki, 300 

il əvvəl meşələr Azərbaycan ərazisinin 40%-dən çoxunu təşkil edib. Meşə örtüyü atmosfer ha-

vasından karbon qarını mənimsəyib, oksigen istehsal etməklə qlobal istiləşmənin  səbəblərin-

dən biri kimi alimlər dünya miqyasında meşələrin kütləvi qırılmasında görürlər. Hazırda Res-

publikamızda meşə örtüklü ərazilərin sahəsi 8%-dən çox deyildir. Digər tərəfdən düzən ərazi-

lərində, yolların yaşayış məskənlərinin ətrafında ağacbasdırma işlərinin həyata keçirməklə 

yerli temperaturu əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salmaq mümkündür. Nəzəri hesablamalar 

göstərir ki, Abşeron yarımadsında 250 milyon ağacın əkilməsi yay temperaturunu 0,4–0,5 də-

rəcə aşağı sala bilər. 

3) Su resurlarının mühafizəsi, onların artırılması suqoruyucu texnologiyalardan (damcılı 

və yağışyağdırma suvarma sistemlərinə keçilməsi, çirkab suları emal edib təzədən istifadəyə 

buraxılması, dəniz suyunun şirinləşdirilməsi və s.) istifadə etməklə onlardan qənaətli istifadə 

rejiminə keçilməsi çox mühüm məsələlərdən biridir. Bu bizə qənayət edilmiş suyun hesabına 

suvarma dağlıq ərazilərin dəmyə zonalarına da qaldırmağa imkan verərdi. 

4) Ən əhəmiyyətli məsələ heyvandarlığın qlobal istiləşmənin yaradacağı mənfi şəraitlərə 

uyğunlaşdırılmasıdır. Otlaq sahələrinin səhralaşması, ət və süd məhsullarının həcmini azalda 

bilər. Bunun üçün yaxın on illikdə köçəri heyvandarlıqdan imtina etməli, oturaq şəraitə keçi-

rilməli Ceyrançöl, Acınohur və digər qış otlaq massivlərində il boyu yaşıl yem istehsal edən 

“fitodromlar” təşkil edilməlidir. Beləliklə Azərbaycanın hazırda mövcud olan iqtisadi imkan-

ları, ilk növbədə maliyə resursları alim texnoloqlar ordusu həm iqlim dəyişikliklərinin qarşısı-

nı almaqda, həm də ölkədə iqtisadiyyatını bu dəyişikliklərə uyğunlaşdırmaqda öz töhvəsini 

vermək imkanındadır. 

Aparılan tedqiqatlara görə Azərbaycanda 1961-2000-ci illər ərzində 1886-1960-cı illərə 

nisbətən orta temperaturun 0,70-dək yüksəlməsi müəyyən olunub. Bu səbəbdən də Milli Məc-

lis 1995-ci ildə BMT- nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasını, 2000-ci ildə isə bu 

konvesiyaya əlavə olan Kioto Protokolunu ratifikasiya edib. Azərbaycan hazırda Kioto Proto-

kolunun yalnız Təmiz İnkişaf Mexanizmi layihələrində iştirak ede bilər.        
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Məqalənin aktuallığı. Məqalədə antropogen təsirlər nəticəsində yaranana iqlim dəyişik-

liklərindən  danışılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə istixana effekti yaradan qazların atmosferə atılması-

nın qarşısını almaqdan bəhs olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə karbon və digər istixana effekti ya-

radan qazların atmosferə atılmasının qarşısını almaq üçün lazım olan ciddi addımlar sadalanır. 
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          Təqdim olunan məqalələrə tələblər 
  

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir. 

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, el-

mi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril 

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5 

intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Ya-

zıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy-

adı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan 

nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikin-

ci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, 

daha sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir. 

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi 

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi gös-

tərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. 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.  
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formalaşdırılmasında rolu 
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