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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  
 

Bir düşüncənin söz çalarları 
 

Solmaz Sərdar qızı Məmmədova 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

Bakı Qızlar Universitetinin dosenti 
E-mail: applesweet@inbox.ru 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. İ.B. Kazımov, 
                 filol.ü.f.d., dos. İ.M. Məmmədli 
 
Açar sözlər: dramaturgiya, yeni dünya, müəllif, bədii yaradıcılıq, söz, ədəbi qəhrəman, 

mosern, əsər, ədəbiyyat 
Ключевые слова: драма, новый мир, автор, художественное творчество, слово, ли-

тературный герой, мозерн, произведение, литература 
Key words: drama, new world, author, artistic creation, word, literary hero, mosern, 

work, literature 
 
Filoloq-pedaqoq Sevinc Rəhimovanın Ağarəhim yaradıcılığına təkrar-təkrar müraciət et-

məsi (“Ağarəhim dramaturgiyasının hədəfləri”, Bakı, 2020; “Ağarəhimin bədii yaradıcılıq fəl-
səfəsi”, Bakı, 2021) onu göstərir ki, ədəbi prosesin aktual bir hadisəsi diqqət mərkəzindədir. 
Nəzəri cəhətdən mükəmməl hazırlığı olan ziyalı qələminə məxsus yaradıcılığın müxtəlif cə-
hətlərini, onların ədəbiyyat aləmində yerini və dəyərini aydınlatmaq bir o qədər də çətin olma-
dı. Bu irsinin öyrənilməsi, sənətinin estetik məsələləri artıq dəfələrlə tədqiqat obyekti olmuş, 
peşəkar tənqidçilər tərəfindən haqqında maraqlı mülahizələr söylənilmişdir. Son zamanlar 
ədəbi prosesdəki süstlüyü canlandıran, problematika cəhətdən mükəmməl və müasirlik baxı-
mından çevik, çoxjanrlı bu yaradıcılıq həm ədəbiyyat tarixi, həm də digər elm sahələri – psi-
xologiya, pedaqogika, tarix, fəlsəfə və s. üçün bənzərsiz material verir və çağdaş bədii yaradı-
cılığa layiqli nümunələr bəxş edir. “Ağarəhim nəsrinin aspektləri” monoqrafiyasında Sevinc 
Rəhimova sənətkarın yaradıcılığına maraqlı, fərqli rakursdan yanaşır, sənətin inkişaf meylləri 
ilə zaman və məkan məfhumlarını əlaqləndirir, yaradıcılığının həyatla harmoniyasına, onun 
mütərəqqi və mürtəce tərəflərinə diqqəti yönəldir. Yenilənən dünyanın dağılmaqda olan so-
sial-siyasi-ideoloji-psixoloji-pedaqoji struktur və ehkamlarına müəllifin yanaşma prinsiplərini 
açıqlayır. Yeni dünyanın insanını əvvəlcədən ədəbi müstəvidə polemikaya qoşur. Qloballaşan, 
böyük sürətlə rekonstruksiya olunan cəmiyyət yeni yaradılacaq ədəbiyyata sosial sifarişlər 
göndərməli, yeni estetik meyarlar verməli, yoxsa, ədəbiyyat öz təbii qanunauyğunluqları ilə 
getməli, ənənə və novatorluq qütbləşməsindəki birincili mövqeyinəmi köklənməli? Müəllif  
bu suala cavab axtarır və müvəffəqiyyətlə tapır. Şübhəsiz, ədəbiyyat hansı metodoloji təfək-
kürə söykənir - söykənsin, lap əzəldən başlıca məqsədi insan və cəmiyyət problemini həll et-
məkdir. Necə? Müəllif maraqlı mülahizə irəli sürür, vurğulayır ki, tarixə münasibətdə intensiv 
dəyişmənin ilkin hallarında insan özünü xammala çevirir, dəyərlər və fəaliyyət sistemini mən-
sub olduğu yeni quruluşun ideologiyasına uyğun həmahəng və ahəngdar görkəmə gətirir (3, s. 
122). Ədəbi qəhrəmana gəlincə, o uzun zaman kəsiyində ideoloji monstra lakeylik xidməti 
üçün yaradılmışdır. Məlumdur ki, yaranışının əzəl tarixində ədəbi mühit, obrazlar, ədəbi tən-
qid sferası çox miskin, üzücü səciyyə daşıyırdı. Lakin dövr keçdikcə, təcrübə artdıqca yeni 
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dünya, fərqli zaman, fərqli meyarlar köhnə məzmununu dəyişir, mükəmməl keyfiyyət dəyiş-
mələri ortaya qoyur, kainat, insan və cəmiyyət öz bədii konturlarını cızır, reallığa, həqiqətə üz 
tutur, insan amili güclənir. Marginaldan tutmuş dünyaya ağalıq iddiasına düşən “böyük” 
adamlara qədər hər kəs ədəbiyyata vətəndaş olmaq hüququ qazanır. Və Ağarəhim kainatın 
çalxalanan, silkələnən yaşamında yeni təfəkkür, yeni insan (3, s. 123) yetişdirmək ideyası tə-
rəfdarlarına qoşulur. Beləcə, var-dövlət hərislərinin, onların mənfur niyyətlərinin gətirdiyi tör-
töküntüləri, əcaib şəkildə dünyaya inteqrasiya adı ilə ədəbiyyata gələnlər mənəvi-əxlaqi nata-
mamlıq səviyyəsindən yuxarı qalxa bilmir. Əsərlərində bu dırnaqarası yenilikləri ağrı-acı ilə 
həzm-rabedən keçirə bilməyən müəllif ideya, məslək toqquşmasında qələbəsini sonacan qoru-
yub saxlayır, “meyar şəxsiyyətdir” tezisinin müdafiəçisinə çevrilir. Yaradıcılığının həm ide-
ya-estetik, həm də müasirlik həllinə bacarıqla nail olur. Sevinc Rəhimova Ağarəhim yaradıcı-
lığının aspektlərini izləyərkən onun fəlsəfi baxışlarını da diqqətdə saxlayır və maraqlı mülahi-
zələr söyləyir: “Ağarəhim yaradıcılıq fəaliyyətinə varlığı ilə bağlı, ədəbiyyata fanatikcəsinə 
vurğun məntiqi mütəfəkkir və qələm sahibidir . Bəli, mütəfəkkir! O, fəlsəfəni bütün elmlərin, 
o cümlədən, ədəbiyyatın əsasını qoyur. Ona görə ədəbiyyat həyatın özü, fəlsəfə onun elmi çö-
zümüdür! Azadlığın mahiyyəti, həqiqət və ədalət, xoşbəxtlik və bədbəxtlik nədir kimi fəlsəfi 
düşüncələrin mahiyyətinə Ağarəhimin əsərlərində ötəri də olsa, diqqət yetirək: Azadlıq insa-
nın mənindədir. Həqiqət və ədalət həyatın mahiyyətidir... Xoşbəxt o adamdır ki, qəbahətləri 
könül mülkündən qovmağı bacarır. Qəbahətlər adasını fəzilətlər mülkünə çevirə bilir. Xoş-
bəxtlik axtarışı nasir-dramaturqun bir çox əsərlərinin leytmotivini təşkil edir. Onun aləmində 
azadlıq daxili sərbəstlikdir, müstəqillikdir, əzmkarlıqdır ləzzəti! Xoşbəxtlikdir, səadətdir nəti-
cəsi! İnsan o zaman azad olur ki, mürgü döyən vicdanı oyansın, düşüncələrində, əməllərində 
daim yaradanını başı üstə görə bilsin! (3, s. 129).  

S. Rəhimova Ağarəhimin imzasından danışarkən ilk diqqəti çəkən cəhət həyat təcrübəsi-
nin yüksək idrakının, müntəzəm mütaliəsinin, dünyada və cəmiyyətdə gedən siyasi-iqtisadi-
tarixi dəyişmələrə yaradıcı mövqeyinin kamilliyi ilə üzə çıxır. Onun içində həyat qaynayır, 
çalxalanır. Ağarəhim ideya adamıdır. Onun yaradıcılıq mənbəyi həyatdır. O, keçən əsrin son-
larında zamanın problemlərini, ən münasib janr və üslublarla ədəbi mövzulara çevirdi və 90-cı 
illərdən başlayaraq ədəbiyyatın aparıcı simalarından oldu. Əski dünyadan yeni dünyaya, res-
potik ideoloji məkandan azad, suveren ideoloji cəbhəyə, o cümlədən ədəbi mühitə keçid bütün 
yazılarında sərbəst fəaliyyət laboratoriyasının qayəsinə çevrildi. Lakin, onu da qeyd edək ki, 
Ağarəhim mövzu və problematikada nə qədər novatordursa, sənətin inkişaf məsələlərində bir 
o qədər ənənəçidir. O, həm dramaturgiyada, həm də nəsrdə milli düşüncənin ən yaxşı ənənələ-
rini qoruyub saxlamaq tərəfdarıdır. Müəllif keçmişin fəxr olunmalı dəyərləri sırasında ədəbi 
ənənəçiliyi görür, zorla modern ədəbiyyat yaratmaq xatirinə milli ruha, mental dəyərlərə uy-
mayan ədəbi forma və üslublara bir qədər skeptik yanaşır. Ona görə ədəbiyyatı yaradan xalqın 
ruhu, rəftar və dəyərləri buna imkan vermirsə, modernbazlıq etməyə heç bir ehtiyac yoxdur 
(S. Rəhimova).  

Ağarəhim nəsrinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri, təhkiyə və kompozisiya həlli haqda çox da-
nışılıb. Dramaturgiyasına gəlincə, Axundovdan başlayan ədəbi təcrübənin üzərində yaradılan 
dram əsərləri mükəmməl süjet, kompozisiya həllini tapır, bir neçə süjetli əsərlərində paralel 
xətlər səbəbiyyət əlaqəsi ilə bir-birinə bağlanır. Bir neçə xətli süjet tamaşaçı, oxucu diqqətini 
yayındırmır, əksinə, mahir yazar bütün xətləri bir-biri ilə üzvi şəkildə elə bağlaya bilir ki, bə-
zən lirizm, bəzən sentimentallığı da əlavə etməklə oxucunun diqqət və marağını daha da artı-
rır və bu əsərlər peşəkar qələm adamının şedevr nümunəsinə çevrilir. Ən kiçik dram əsərlərin-
də, birpərdəli ailə-məişət zəminində yazılmış tragikomik səhnələrlə dolu əsərlərində belə di-
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namika güclüdür, ehtiraslar toqquşur, konflikt kolliziyaya keçir və estetikanın — dramın canı 
konflikt-nəzəriyyəsi uğurla öz həllini tapır. Bəzən eyforiya, bəzən sentimentallıq, melodrama-
tik təqdimat, ritorik monoloqlar Cavid, Cabbarlı ənənəçiliyinə yeni bir davam təəssüratı ba-
ğışlayır. Parlaq ritorika (nitqin gözəlliyi), pafos, kolliziya və gözlənilməz dönüşlər, əsərə ruh 
verən dinamika ilə birlikdə bu əsərlər milli ədəbiyyatın ənənələri üzərində ucalan mükəmməl 
sənət incilərindəndir. Sevinc Rəhimovanın sənətkarın bədii irsinə modern dünyanın inkişaf 
qanunları kontekstindən yanaşması, müasir meyar və qanunlara istinadı, yeni ədəbi tənqid 
metodlarından istifadəsi çox maraqlıdır. Tənqidçi Ağarəhimin yaradıcılığını iqtisadi, siyasi, 
fəlsəfi, maarifçi, ədəbi-bədii paradiqmalar fonunda araşdırır və bu qənaətə gəlir ki, çoxşaxəli 
yaradıcılıqda həyatın bütün sahələrinə dair deyilmiş fikirlər vardır. Və bu bədii yaradıcılıq ye-
ni ədəbiyyatın ən mütərəqqi cəhətlərini mənimsəməklə novator, tarixi keçmişimizə, əsrlərlə 
qorunan milli ruha sədaqət göstərərkən isə ənənəçi bir sənətkardır. Lakin, təqlidçi deyildir. O 
deyir: Mən türk oğlu türkəm! İctimai şüurum da türkdür! (3, s. 66). Və bu ruh yazıçının bütün 
əsərlərinə hakimdir. Sevinc Rəhimova Ağarəhimin çoxjanrlı yaradıcılığından danışarkən ro-
man, povest, esselərlə yanaşı, kiçik həcmli, lakin, didaktik-tərbiyəvi mahiyyətli hekayələrinə 
də diqqət yönəldir və bir məqamı nəzərdən qaçırmır: “Geniş bədii fikri qısa və konkret ifadə 
yazıçıdan böyük istedad, dildən mükəmməl istifadə bacarığı tələb edir“ (3, s. 69). Həyatdan 
aldığı ideyaları bədii söz məkanına gətirmək, yeri gəldikcə, elmiliklə bədiiliyi qovuşdurmaq 
bu alim-yazarın maraqlı priyomlarındandır. O, fəlsəfəni belə kiçik həcmli hekayələrə daxil et-
məkdən çəkinmir və buna müvəffəqiyyətlə nail olur. Fəlsəfi təfəkkür sahibi oxucuların idrakı 
inkişafı üsulu kimi bunu məqsədəuyğun hesab edir. O, həm də pedaqoqdur, hekayənin mənə-
vi-əxlaqi dəyərini bilir. Sevinc Rəhimova bu cəhətləri əsas götürərək hekayələrin təhlilinə ke-
çir. Müdrik xalq deyilmlərindən, sərrast söz və ifadələrdən ustalıqla istifadə edən yazıçının 
hekayələrindən maraqlı epizodlar seçir. “Gələcəyin var” hekayəsinin sonunda uşağa müraciət-
lə: “100 qanmazla çənə döyməkdənsə, sənin şirin sözünü eşitmək yaxşıdır” — ifadəsi öyrədi-
ci, ibrətamiz bir çağırış kimi səslənir. Bundan başqa, “Vüsalın qətiyyəti”, “Övlad dərdi”, “Ba-
laca Nicat”, “Dostum Vüsal”, “Cavan oğlan və qoca” və s. hekayələrdə rast gəldiyimiz ibrəta-
miz fikir və məsəllərin uşaq təfəkkürünün inkişafına müsbət təsiri vardır. Belə kiçik həcmli, 
lakonik ifadəli əsərlərin uşaq ədəbiyyatı və dərsliklərində yer alması, əslində, bu sahədə olan 
boşluqların problem səviyyəli olduğunu nəzərə alsaq, çox təqdirəlayiq haldır. Tənqidçi ardı-
cıllıqla povest və romanlardan söhbət açır. “Ovlaq keçidi”, “Qoşa qanaq”, “İkili dünyam”, 
“Qasırğa”, “Mürdəşirlər adası” romanlarının mövzu və problematikasına yanaşma tərzindən 
danışır. “Mürdəşirlər adası” əsərini maraqlı süjet və kompozisiya həllinə görə yeni tipli roman 
adlandırır. Əsərdə ictimai ideologiya ilə ziyalılar, sadə, qüsursuz insanlarla cinayətkarlar üz - 
üzə durur. İnsan mənəviyyatını bütün bəlaların səbəbi kimi görür “Kabus” romanı isə yarandı-
ğı gündən ədəbi tənqidin diqqətini çəkmiş, akademik N. Cəfərov, professor V. Sultanlı və s. 
tənqidçilər roman haqqında maraqlı mülahizələr söyləmişlər. S. Rəhimova nasirin yazıçı ma-
nerasından, ifadə ustalığından söz açır. Sevinc Rəhimovanın “Ağarəhim nəsrinin aspektləri” 
monoqrafiyası ədəbi tənqid sahəsində axtarışlarının nəticəsidir. Araşdırmanın yeni formatda, 
fərqli rakursda aparıldığını görürük. Bu tədqiqatı həm müəllifin uğuru, həm də ədəbi tənqidi-
mizin yeni mərhələsinin başlanğıcı kimi qiymətləndirir və tədqiqatçıya uğurlar arzulayırıq.  

Məqalənin aktuallığı. Ədəbi-bədii düşüncəni yeni təfəkkür işığında öyrənmək və dəyər-
ləndirmək son dövr ədəbi tənqidin başlıca vəzifələrindəndir. Bu gün yaranan tənqid nümunə-
ləri sənətin estetik qanunauyğunluqlarına istinad edir və ədəbiyyatşünaslığa uzun illər daxil 
olmuş sosial-ideoloji materiallardan fərqli yeni bir təhlil üsulu təqdim edilir. Bu təqdim olu-
nan məqalənin elmi aktuallığı və əhəmiyyəti də bununla şərtlənir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 9

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatçı böyük bir yaradıcılığı bütün aspektlərdən, elmi, bə-
dii, pedaqoji, maarifçi, fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən öyrənir və yeni tənqid metodu ilə tədqiqata 
cəlb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən həm professional sahədə, həm də 
ədəbi tənqid fənninin tədrisində istifadə oluna bilər. 

 
Ədəbiyyat 
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С.С. Мамедова 
 

Словесные оттенки мысли 
 

Резюме 
 

Изучение и оценка литературного искусства через призму нового мышления — одна 
из главных задач моей недавней литературной критики. Возникающие сегодня при-
меры критики отсылают к эстетическим законам искусства и представляют собой но-
вый метод анализа, отличный от социально-идеологических материалов, много лет вхо-
дивших в литературоведение. Этим обусловлена научная актуальность и важность дан-
ного обзора. 

В статье исследователь познает великое творчество со всех сторон, научных, лите-
ратурных, педагогических, педагогических, философских аспектов и занимается иссле-
дованиями с новым методом критики. 

 
S.S. Mammadova 

 
Word shades of a thought 

 
Summary 

 
Studying and evaluating literary art in the light of new thinking is one of the main tasks of 

my recent literary criticism. The examples of criticism that emerge today refer to the aesthetic 
laws of art and present a new method of analysis that differs from the social ideological 
materials that have entered literary criticism for many years. The scientific relevance and 
importance of this review is due to this. 

In the article, the researcher learns a great creativity from all aspects, scientific, literary, 
pedagogical, educational, philosophical aspects and engages in research with a new method of 
criticism. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 29.04.2022 
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XX əsr Güney Azərbaycan poeziyasında Təbriz mövzusu 
 

Təbriz İmamyar oğlu Əhədov 
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına  

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin  
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı  

E-mail: tehedov@gmai.com 
 
Rəyçilər: filol.ü.e.d., akad. R.B. Hüseynov, 
                filol.ü.f.d., dos. F.N. Abdurəhmanova 
 
Açar sözlər: ədəbiyyat, poeziya, vətən həsrəti, Təbriz mövzusu, Azərbaycan poeziyası, li-

rika, Cənubi Azərbaycan 
Ключевые слова: литература, поэзия, тоска по родине, тебризская тема, азербайд-

жанская поэзия, лирика, Южный Азербайджан 
Key words: literature, poetry, longing for homeland, Tabriz theme, Azerbaijani poetry, 

lyrics, South Azerbaijan 
 
İstər klassik dövrlərdə, istərsə də iyirminci əsrin poeziyasında yetərincə işıqlandırılan Təb-

riz mövzusu hal-hazırda da üzdə olan mövzu kimi geniş şəkildə yazılır və tədqiqatçılarımız 
tərəfindən araşdırılır. Bu mənada AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunda fəaliyyət göstərən “Cə-
nubi Azərbaycan Ədəbiyyatı” şöbəsi məhsuldar şəkildə Cənub Ədəbiyyatı haqqında elmi-təd-
qiqat işləri yerinə yetirir və dəyərli əsərlər yardırlar. Sabir Nəbioğlu, Rəhim Əliyev, Esmira 
Fuad, Pərvan Məmmədli, Vüqar Əhməd, Kifayət Məmmədova və onlarca digər alimlərin fəa-
liyyətində Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı hər zaman dəyərləndirilib. Cənub poeziyasındakı 
müasir panoramı izləyən Pərvanə Məmmədli yazır: “Son iyirmi ildə güney Azərbaycan şeirin-
də inqilabın sosial və mənəvi təsiri ilə baş vermiş məzmun yenilikləri formaya, lirikanın  ifadə 
imkanlarına da təsirsiz qalmamışdır. Poeziyada klassik şeir ənənələri ilə yanaşı müasir dünya 
poetik fikri zəminində də ədəbi nümunələr yaranmışdır. Bu gün bir çox cənublu şairlərin əsər-
ləri xalqın ən vacib mənəvi qayğılarını əks etdirir” (6, s. 136). 

XX  əsr poeziyası Azərbaycan ədəbiyyat tarixində önəmli yer tutur. XX əsrin yadda qalan 
şairlərindən biri Nadir Əzhəri poeziyasında da Təbrizlə bağlı şeirlər diqqət çəkir. Təbrizdə do-
ğulmasa da Təbrizdə yaşayır. Təbrizə olan sevgisi, Təbriz təəssüratları poeziyasında öz əksin 
tapmışdır. Onun özünün yazdığı kimi doğulduğu Tehranda Ərdəbil kökənli bir ailədə dünyaya 
göz açması, sonradan Təbrizdə yaşaması həm şeirlərində, həm də həyatında böyük izlər qo-
yub. Müəllif “Kafi-net” adlı şeirində yazır: 

 
“Gooğle map” da nə gəzirəm? 
Təbrizdə Ərdəbili, 
Ərdəbildə Təbrizliyəm! (1, s. 145). 

 
“Təbrizin yelləri” şeirində isə müəllif Təbriz rüzgarında yaşanan hadisələri xatırladır. “Ge-

cə əsəndə yelləri Təbrizin, dostların get-gəlindən əmin oluram, və yelin gətirdiyi səsdə itmə-
yəcəyimə də...” deyən şair düşüncə və dərkində yaşananlara sətiraltı işıq tutur. 
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Gözlərim qaranlığa öyrənməmiş 
Qələmi nərdivan kimi saxlayıram, 
Nıqqıldayaraq çiyninə sıxıram sözcüklərin 
Heyrət adlı tozlu bacadan göz qoyuram: 
... gedib-gəlirdə ayaqqabıları , yoldaşların..! 

 
Təbrizdə yaşananlar şairin həyatında unuda bilmədiyi həqiqətlər, real hadisələr şeirin əsas 

ana xəttini təşkil edir. Dost-yoldaşların bu rüzgarlarda “gediş-gəlişləri” şeirdə təəssüf qarışıq 
təsirli hislər yaşadır. Təbriz yeli ismini məcazi mənada istifadə edən şair hadisələrə münasibə-
tini real boyalarla əks etdirir. Sondakı misralarda şair demək istədiyi həqiqəti bütövlüyü ilə 
açır. 

 
Gecə əsəndə yelləri Təbrizin 
Qurşunun səsində buluram biri sürü. 
Gecə əsəndə yelləri  Təbrizin 
Dostların get-gəlindən, 
Ah! 
Əmin oluram...! 
(“Təbrizin yelləri” yenə orada) 

 
Kiyan Xiyavın yaradıcılığında da Təbriz mövzusu diqqət çəkir. Onun “Təbriz və biz-ikili 

yalnızlıq” başlıqlı şeirində Arazla Təbriz arasındakı məsafə və həsrət qələmə alınıb. İkili yal-
nızlığı müəllif tərəfindən  poeziya sığışdırılan həsrət çox böyük təsir gücünə malikdir. Şeirdə 
Təbrizə olan sevgi Araza olan sevgiylə birləşir. Şeirdə yalnızlıq, həsrət və ayrılıq qəhrəmanın 
dilindən  verilir. Qəhrəmanın əsas istəyi Arazla Təbrizin birliyi və bərabərliyi ideyasıdır.  

 
Təbrizin up-uzununda 
Səpsərin bir yel əsir addımlarımızdan... 
Şeh çilənir 
Axşamın morumtul ala  qaranlığından 
Düşlədiyimiz otağın pəncərəsinə... 
Və yaxud, 
Axşamın morumtul ala qaranlığından 
Bir ulduz düşür uzaqda Araza... 
Gözlərinə  gözlərimdən bir damla yaş pay məndən... 

 
Bir çox Təbriz şeirlərində Şimalı Azərbaycan adları da keçir. Bu mövzuda yazılan şeirlər 

də böyük həsrəti, ayrılığı duymamaq çətindir. Məhəmməd Rza Ləvayinin yaradıcılığında Ba-
kıda yaşayan müəllifin Təbrizlə söhbətində həm Təbrizi, həm də Bakıdakı yaşantıları görmək 
olur. İşsizlik, qadın problemləri şairi narahat edir və şeirin bir misrasında ana Təbrizdən ayrı-
lıb Bakıya gəlməsi  belə ifadə edilir. 

 
Və ana Təbriz yeyir özünü əlvida həsrətində 
Həəəə... gəldin, Ləvayi, gəldin! 

 
Deyən şair bu gəlişdə Bakı ilə Təbrizi bir arada yaşamaq istəyir. Bakıdakı yaşantıları mü-

şahidə edir, amma buradakı yaşantı da onu razı salmır. 
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Qızcığazları senzurlanmış itlər 
Əslində heç bir qız Ay deyil burada 
İşsiz qadının göz yaşıdır Ay 
Tökülür üstümə hər gecə. 

 
Müəllif çox böyük cəsarətlə ictimai-siyasi məsələləri də əks etdirməyə çalışır və Bakının 

mənzərəsini yarada bilir. Şeirdə Bakıda Təbriz həsrəti ilə yaşayan qəhrəman bu həsrəti şeirin 
sonunda daha təsirli ifadə edir. İki misrada Bakının açılan sabahı və Təbrizdə saçlarını yığan 
ana xatırlanır.  

 
Bax, Bakıda gündüz açılır, 
Yəqin Təbrizdə saçlarını yığır anam!... 

 
(Məhəmməd Rza Ləvayi, “Həəə...Ləvayi... həəə”, yenə orada, s. 353) 
Təbriz və Şimalı Azərbaycan mövzusunda yazıb-yaradan şairlərdən biri də, Yaquboğlu 

Şovkəti Təbriz yaxınlığında 1972-ci ildə dünyaya gəlmişdir. 1990-cı illərdə şairin “Şəmse-
Təbriz”, “Omide-Təbriz” və s. gündəlik qəzet və jurnallarda məqalə və şeirləri çap edilib. 
Müəllifin “Salam olsun sənə, ey Azərbaycan” şeirində Təbrizə olan sevgisi əks edilməklə bə-
rabər Şimalı Azərbaycan torpaqlarına da böyük məhəbbət və diqqəti təcəssüm etdirilir. 

 
Salam olsun sənə gülüm  Təbrizim, 
Arxam, elim, sınmaz belim Təbrizim, 
Salam olsun sənə can ey can, ey can, 
Salam olsun sənə, ey Azərbaycan!  (2, s. 402-403) 

 
Cənub şairlərinin poeziyasında Təbrizin təsvir yalnız ona olan sevgi, həsrət hisslərini ifadə 

etmir. Bəzən Təbrizin ictimai-siyası vəziyyəti də şairlərin yaradıcılığında əksin tapır. Hal-ha-
zırda Təbrizdə yaşayıb-yaradan şair Cavad Bərzegərzadə şeirində Təbrizin iç göynədən halı 
da təsvir edilir. Şair “Sənə sevən doğacağam” şeirində yazır: 

 
Eybi yoxdur, yaşayışın, 
Ölümü var, itimi var, 
Təbrizimin, addım-addım, 
Ağlar qalan yetimi var. (3, s. 413) 

 
Hazırda Bakı şəhərində yaşayan, Yazarlar Birliyinin “Güney Azərbaycan Ədəbiyyatı şö-

bəsinin müdiri vəzifəsində çalışan Sayman Aruzun yaradıcılığında da Təbriz və Turan sevdası 
yadda qalır. Sayman Aruz Təbriz Azad Universitetinin məzunu olmuşdur. Təbriz şairin gənc-
lik illərinin şirin xatirələri kimi yaradıcılığında iz buraxır. Onun “Mən ölsəm əgər” şeirində 
içində böyüyən Təbrizlə birləşən böyük Vətən, bütöv bir Turan var. 

 
Mən ki, dilim-dilim yaşadım, amma... 
Qəbirdə bir bütöv insan kimiyəm. 
Çox tayım Təbrizdə qalsa da belə, 
Azərbaycan kimi, Turan kimiyəm... (4, s. 662) 

 
Şeirdə qürur, fəxarət hissi ön planda təcəssüm etirilir. 
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Maral Təbrizlinin “Mənim adım Azərbaycan” başlıqlı şeirində də birlik və bərabərlik, 
Türk sedası poetik ifadəsini tapır. 

 
Mənim adım Azərbaycan, 
Gözlərimdə bozəqurdun səsi, 
Dodaqlarımda türkün bayrağı, 
Sözlərimdə şanlı Vətənim dalğalanır... 
Mənim adım ulu türk, 
Ölkəmin torpağı könül mahnımdır... 

 
Qəhrəman Təbrizdə doğulmağı ilə fəxr edir və eyni zamanda, vətəninə, bayrağına, qeyrətli 

yurduna olan hörmət və rəğbətini  də şeirində əks etdirir. Təbrizdə türk dili və ədəbiyyatı us-
tadı kimi tanınan, şöhrət tapan Əli Daşqının ailəsində çöz açan Maral xanım yaradıcılığında 
bu birlik və bərabərliyi dəyərli şəkildə qələmə alır. 

Təbrizdə 1988-ci ildə dünyaya göz açan Əna Zaredə poeziyasında Təbriz mövzusuna xü-
susi yer verən  müəlliflərdəndir. Şeirdə Təbrizin ictimai-siyasi həyatını qələmə alan şairə fəl-
səfi düşüncəsindən hadisələrə baxır və dəyərləndirir. Qəhrəmanın yaşadığı həbsxana və bura-
dan dünyaya baxmaq təsirli və eyni zamanda düşündürücüdür. Şahgölüdə yağan qar, qəhrə-
manın xatirə vərəqlərini bir-bir vərəqlədir. Bu səhifələrdə qəhrəmanın Təbrizlə olan anları 
var. Bu anlar kədərdən və qüssədən xəbər verir. 

 
Şahgölüdə qar yağır, 
Nöqtə-nöqtə oynayır beynimdə anılar, 
Dizayn edirəm səni evimdə, 
Yoxluğunu kürüyürəm damdan. 
Pəncərənə baxır  Təbriz 
Və mənim dustaq divarıma 
Corabsız üşüyür asılmış arzular, 
Fırlanıram səssisz, 
Dəmpayilərim... ağ! 
Düşünsənə! 

 
Qəhrəmanın “üşüyən asılmış arzular”ı ifadə edən misraları, onun və cəmiyyətin çətinliklə-

rini, ictimai-siyasi yaşantılarını təcəssüm etdirir. Yaşananları xatırlamaqla sükuta qərq olan 
bir qəhrəmanın sıxıntı və düşüncələri əslində cəmiyyətin düşdüyü durumun ifadəsidir. Şahgö-
lündə yağan qar təbiəti aydınlatsa da bir evin içini, yəni qəhrəmanın iç dünyasını aydınlaşdıra 
bilmir. “Evdə, həyətdə geyilən başmaq” ifadəsində qəhrəmanın dustaq bildiyi dörd divarın 
içərisindən xəbər vermiş olur. Təsəvvürümüzdə çöl başmaqlarının çirkabı canlanır. 

Bəzən isə qəhrəmanın Həbsxananı azadlığa gedən bir kəsə yol kimi qəbul etməsi başqa 
ideyalar verir. 

 
Məni Təbrizdən uzağa, 
Tehrandan evinə süründürməyin. 
Ac gecələrimdə alma bitəcək, 
Qabar əllərimdə durnalar uçacaq, 
Gözlərimdə isə Araz-Araz balıq doğulacaq. 
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Dustaq deyil bu, 
Azadlığa gedən bir kəsə yoldur! 
— Həbsxana. 

 
Bu misralarda Təbrizdən kənarda yaşamağın acılığı və kədəri daha dolğun ifadə edirlir ki, 

Araz həsrəti də Təbriz həsrətinə qovuşur. Şeirin sonlarına doğru qəhrəmanın həsrəti daha da 
çoxalır. Vətənin dərdlərini içində yaşadan qəhrəman çiyinlərindəki vətən nisgilin nağıllarda, 
əfsanələrdə olduğu kimi Xançobanların-igidlərin onun çiylərindən almasını gözləyir.  

 
Təbrizi çiynimə atıram, 
Dırmaşıram Vətən duruşlu ürəyindən... 
Gözlərini cütləyibsən Xançobanın qapısına, 
alsana! 
Çiynimdəki nümarımda 
Saray dolusu nisgil gətirmişəm!.. (5, s. 937-939) 

 
Təbriz mövzusu poema janrında da əks edilmişdir. İri həcmli əsərlərdə Təbrizin ictimai-si-

yasi və sosial yaşantıları bütün dövrlərdə təcəssüm olunmuşdu. Bu baxımdan Həmid Nitqinin 
“Təbriz” poemasını və Əli Əkbər Turabi (Calaloğlu)nun “Eynalı el dağı, Təbriz günəş yurdu” 
poemaları önəmli yer tutur. 

Həmid Nitqi “Təbriz” poemasının əsas mövzusu Vətən mövzusudur. Əsrin qiymətli misra-
larla başlaması özü də böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Çevirdim-səhifələri” deyən şair Təbriz ta-
rixini vərəqləyir, onun yaşantılarını bir-bir oxucusuna təqdim edir, unudulmağa qoymur. Qar-
şımızda Təbrizin on altıncı əsirdəki halı dayanır. Əsrdə tarixdə Təbrizin işğallara məruz qal-
ması və yadellilərin tapdağında olması diqqətə çatdırılır. Sonrakı dövrdə Təbrizin azad olması 
əksin tapır: 

 
Dillərdə oldu dastan 
Paytaxtımız, 
Əziz Təbriz. 
Və ölkəmiz, 
Azərbaycan. (6, s. 136) 

 
Son olaraq Cənubi Azərbaycan şairlərini yaradıcılığında Təbriz mövzusunun yetərincə tə-

cəssüm edildiyi müşahidə olunur. İyirminci əsrin ilk illərindən etibarən Təbriz mövzusunun 
daha çox gündəmə gəldiyini görmək olur. Bu şeirlərdə Təbrizin mədəniyyət beşiyi olması, 
onun ictimai-siyasi-sosial yaşantıları, gözəllikləri, orada aparılan mübarizələr əks edilmişdir. 
Xüsusi ilə Təbrizə olan sevgi və Təbriz həsrətini ifadə edən şeirlər isə daha çox üstünlük təş-
kil edir. Bu şairlərin hər birinin Təbrizə bağlılığı, Təbriz sevdalı olduqları poeziyalarında ye-
tərincə işıqlandırılmışdır ki, və buda elə Təbriz vurğunluğundan irəli gəlir.  

Məqalənin aktuallığı. Cənub şairlərinin yaradıcılığında Təbriz mövzusu həmişə diqqət 
çəkir. Güney Azərbaycan poeziyası konkret olaraq Təbriz gözəlliklərini, Təbriz sevgisini, 
Təbrizdəki ictimai-siyasi məsələləri, Təbriz həsrətini təcəssüm etdirmək baxımından araşdır-
maçıların diqqətini hər zaman çəkmişdir. Məqalənin də aktuallığı onun belə bir vacib mövzu-
ya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə XX əsr Güney Azər-
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baycan poeziyasında Təbriz mövzusu ilə bağlı konkret nümunələr göstərilərək təhlil edilmiş-
dir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və magis-
trantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər. 
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Т.И. Ахадов  
 

Тема Тебриза в поэзии Южного Азербайджана в XX веке 
 

Резюме 
 

Путь поэзии, наряду с лирическим чувством любви, также прошел через борьбу. 
Столкнувшись время от времени с невзгодами истории, азербайджанская поэзия имеет 
патриотическое и социальное содержание. Во все эпохи было  в чувстве свободы от ду-
ха азербайджанского народа. Во второй половине ХХ века тоска по Южному Азербайд-
жану привлекает особое внимание в произведениях всех поэтов. Поэзия ХХ века, в ко-
торой широко распространен политический лиризм, характеризуется общетюркской 
культурой, запечатленной в генетической памяти азербайджанского народа, борющее-
гося за национальную независимость и свободу. 

В Азербайджанской литературе двадцатого века, особенно в поэзии, были стихи, 
воспевающие социальную и политическую несправедливость, с которой сталкивается 
народ, и художественные истины, проистекающие из этой несправедливости, тоску по 
родине, демократические национальные идеи о разделении. 
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T.I. Ahadov  
 

The theme of Tabriz in the poems of South Azerbaijani poets 
 

Summary 
 

The path of poetry was not only lyrical feelings of love, but also struggles. Faced with the 
hardships of history from time to time, Azerbaijani poetry has a patriotic and social content. 
In all epochs, the feeling of freedom from the spirit of the Azerbaijani people was not lacking. 
In the second half of the twentieth century, the longing for South Azerbaijan attracts special 
attention in the works of all poets. Twentieth-century poetry, in which political lyricism is 
widespread, is characterized by an all-Turkic culture engraved in the genetic memory of the 
Azerbaijani people fighting for national independence and freedom. 

In the twentieth century Azerbaijani literature, especially in poetry, there were poems 
glorifying the social and political injustices faced by the people and the artistic truths arising 
from these injustices, longing for the homeland, democratic national ideas about separation. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 17.05.2022 
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Marağalı Əvhədinin “Cami-Cəm” poemasında  
nəsihətlər və onların məzmun dairəsi 

 
Təranə Yaşar qızı Abdullayeva 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant, 
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, 
AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin elmi işçisi 
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Rəyçilər: filol.ü.e.d. A.B. Mirzəyev, 
            filol.ü.f.d., dos. U.B. Mürşidova 
 
Açar sözlər: Marağalı Əvhədi, “Cami-Cəm”, poema, didaktika, nəsihət 
Ключевые слова: Марагали Авхади, «Джам-Джам», стихотворение, дидактика, со-

веты 
Key words: Maragali Avhadi, “Jami-Jamе”, poem, didactics, advice 
 
 XIII-XIV əsrlərin qovşağında yaşayıb-yaradan Marağalı Əvhədi Azərbaycan ədəbiyyatşü-

naslığında xüsusi yeri olan görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Sənətkarın ədəbi-bədii irsində, 
xüsusən də yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutan “Cami-Cəm” poemasında klassik Şərq ədəbi 
ənənələri həm janr, həm də mövzu və məzmun baxımından özünü göstərir. Belə ki, Şərq ədə-
biyyatında geniş yayılan didaktik-nəsihətamiz əsərlər sırasında adı çəkilən “Cami-Cəm” klas-
sik nəsihətnamələrə xas bir çox xüsusiyyətləri özündə daşıyır. Bu iki anlayış – didaktika və 
nəsihət əksər hallarda, əsasən də ədəbiyyatda eyniləşdirilsə də əslində ikisi arasında incə məna 
fərqi vardır. Əgər didaktik əsərlərdə öyrətmə, təlim vermə əsasdırsa, nəsihətnamələr daha çox 
öyüd, məsləhət vermə məqsədi daşıyır. Dilin izahlı lüğətlərində, eləcə də ədəbiyyatşünaslıq 
lüğətlərində  verilən izahlarda bu iki ifadənin fərqini aydın görə bilərik. Məsələn, Azərbaycan 
dilinin izahlı lüğətində haqqında bəhs etdiyimiz iki anlayış belə izah edilir:“Didaktika yunan 
sözü olub, pedaqogikanın təlim və tərbiyə üsullarından bəhs edir...”(1, s. 618), “Nəsihət ərəb 
sözü olub, öyüd, yol göstərici sözlərdir...”(2, s. 480). 

Bədii ədəbiyyatda qələmə alınan nəsihətnamələrlə, didaktik əsərlər arasında da bu cür 
fərqlər ortaya çıxır. Burada dövr və təsir məsələlərinin də əhəmiyyətli rolu vardır. Belə ki, Qə-
dim Şərq didaktik-nəsihətamiz əsərləri və onların təsirilə yazılan nümunələr, Orta əsrlərdə xü-
susən, sufi görüşlərlə bağlı yaranan, əsasını XIII əsr fars filosof-şairi Fəridəddin Əttarın qoy-
duğu və onun “Pəndnamə”sinin təsiri ilə qələmə alınan nəsihətnamələr arasında fərq vardır. 
İkinci qism əsərlər sırf öyüd xarakteri daşıyır və onlarda başdan-başa nəsihət sadalanır, bir 
növ hikmətamiz fikirlərin, didaktikanın önünə keçən, müxtəlif mövzularda təriqət ideyalarını 
da özündə əks etdirən öyüdlər verilir və əsasən birbaşa “Nəsihətnamə”, “Pəndnamə”, “Öyüd-
namə” kimi adlandırılır (Fəridəddin Əttar “Pəndnamə”). Onların cümlə quruluşu, daxili struk-
turu da fərqlənir. Bəzilərində isə nəsihətlə yanaşı əxlaqi fikirlər, hikmətli ifadələr qısa hekayə-
lər, didaktik məsələlərə yer verilir ki, bu da yuxarıda qeyd etdiyimiz yanlış eyniləşdirməyə sə-
bəb olur. Belə əsərlərin kökündə qədim “Pançatantra”, “Kəlilə və Dimnə” kimi nümunələr, 
onların təsiri dayanır. 

Marağalı Əvhədinin “Cami-Cəm” poeması da bu cür nümunələrdən olub, içərisində didak-
tika, hikmətli fikirlər, eləcə də ibrətli hekayələr yer almaqdadır. Nəsihət isə əsərin mahiyyətin-
də özünəməxsus yer tutur və əsasən ikinci fəsildə qabarıq formada öz əksini tapır.  
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Mürəkkəb daxili quruluşa, mövzu və fikir zənginliyinə malik əsərdə müxtəlif mövzularda 
nəsihətlər yer almış, bir çox məsələlərə toxunulmuşdur. Hətta ən xırda, bəzən əhəmiyyət ve-
rilməyən mövzular da burada işıqlandırılmışdır. Prof. X. Yusifli bu haqda yazır: “Əvhədi poe-
ması həm qoyulan məsələlərin çoxluğu, həm də onları əks etdirmə metodunun oirjinallığı ilə 
diqqəti cəlb edir. Əvhədi əksər hallarda elə məsələlərə toxunur ki, biz onları başqa sənətkar-
larda görmürük” (3, s. 5).  

Poemada diqqət çəkən məqamlardan biri, yuxarıda sadaladığımız məsələlərin bir-biri ilə 
qarşılıqlı, iç-içə deyil, hər fəsil və babda ayrı-ayrılıqda qoyulmasıdır. Belə ki, klassik əsərlərə 
xas ənənəvi girişlə başlayan poema üç fəsildən ibarət olub, birinci fəsil əsasən yaradılış haq-
qındadır. Burada müxtəlif varlıq və anlayışların - bitki, heyvan, insan və cisimlərin meydana 
çıxması, əlamətləri haqqında məlumat verilmişdir. Öyüd-nəsihətlər yer almamışdır. Bu ba-
xımdan iki babdan ibarət olan ikinci fəsil daha zəngindir. Xüsusən birinci babda başdan-başa 
nəsihətlər yer almışdır. İkinci babda isə daha çox müəllifin təsəvvüfi görüşləri öz əksini tapır. 
Üçüncü fəsil dünyanın sonu, əbədi köklə bağlıdır. 

İkinci fəsildə iri və xırda bir çox məsələylə bağlı nəsihətlər verən Əvhədi məzmuna uyğun 
müxtəlif hekayətlərə də müraciət edir. Burada maraqlı məqamlardan biri odur ki, bəzən heka-
yət verilir, ardınca nəsihət, bəzi başlıqlarda isə hər hansı məsələ ilə bağlı məlumat, sonra isə 
nəsihət, daha sonra uyğun hekayət gəlməkdədir.  

“Dünya əhlinin yaşayışı” başlıqlı birinci babda adına uyğun olaraq insanın yaşayış tərzi, 
davranış və hərəkətləri ilə bağlı bir çox öyüdlərə verilir. Dünya malına aludə olmamaq, qu-
rub-yaratmaq, öz əməyi, zəhmətilə dolanmaq, zülm və ədalətsizlikdən uzaq yaşamaq nəsihət 
olunur. Hər kəsin öz mülkü olduğu və hər bir şəxsin də öz mülkünün hökmdarı olması, bu 
mülkün tar-mar olmaması üçün ağılla, düzlük və ədalətlə idarə edilməsinin əhəmiyyəti vur-
ğulanır.  

Sənə bu mənzili qoyublar abad, 
Eylə adlarını yaxşılıqla yad. 
Olanlardan yaxşı edə bilməsən, 
Yaxşı eyləməyə, cəhd et barı sən. 
Sən o gedənlərin halını öyrən, 
Yeni bünövrə qoy sonra təzədən. 
Bura gözəl yerdir, çalış tikməyə,  
Həm öz zəhmətinlə yeyib-geyməyə. 
Bu evi ədl ilə tikəsən gərək! 
Ədlə üz tutasan əvvəl sən gərək! (3, s. 77). 

 
Əsərdə yer alan nəsihətlər içərisində Əvhədinin şahlara, hökmdarlara verdiyi öyüdlər xü-

susi yer tutur. “Padşahlara ədalət haqqında nəsihət” başlıqlı parçada onları vicdan və ədalətlə 
rəhbərlik etməyə çağırır. Burada ölkəni idarə etmə qaydaları ilə yanaşı, xalqla, qoşunla davra-
nış qaydalarından, düşmənlə münasibətlərin qurulmasına qədər bir çox məsələlər yer alır. 

 
Ey ölkə taxtına olan hökmran! 
Haqdan agahsansa, ədl ilə davran. 
Şahlıq ədalətlə əgər olsa yar, 
Zülm ilə ədavət olmaz payidar (3, s. 78). 

yaxud 
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Birləşmək fikrinə düşsə düşmənlər, 
Səni məhv etməyə qalxsalar əgər, 
Çalış hər birini bir bucağa at! 
Gücün çatmayanı oxşa, sülh yarat (3, s. 79). 

 
Bu haqda nəsihət və hikmətləri paylaşdıqdan sonra məzmuna uyğun “Kəsranın zülməti 

haqqında” hekayətə də yer verən sənətkar hökmdarlara dərs verməyə, onları doğru yola yö-
nəltməyə çalışmışdır. 

Ümumiyyətlə, insanların haqq və hüquqları barədə də əsərində geniş mülhizələr yürüdən 
Əvhədi insana müxtəlif sferalardan yanaşmış, yeri gəldikdə tərəfini saxlamış, yeri gəldikdə 
isə tənqid etməyə, düzgün yola yönəltməyə çalışmışdır. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vahid 
Ömərov qeyd edir: “Mütəfəkkir dövlət və qanun kimi mühüm sosial hadisələrin mahiyyətinə 
münasibət bildirməmişdir. Nəhayət, məsnəvidə beynəlxalq münasibətlərin (müharibə və sülh 
məsələsi) qismən də olsa işıqlandırılması, onun müəllifinin insanlığın ümumi problemlərinə 
laqeyd qalmamasının təzahürüdür. Göstərilənlərlə yanaşı, Əvhədi öz əsərində Nizaminin və 
Tusinin maarifçilik ideyalarını da inkişaf etdirmişdir. Qeyd etmək zəruridir ki, böyük mütə-
fəkkir toxunduğu bütün problemlərin həllinə sosial ədalət mövqeyindən yanaşmaya üstünlük 
vermişdir. Görkəmli mütəfəkkir həyatı və yaradıcılığı boyu humanist ideyaların və azadfikir-
liyin carçısı, insan haqlarının və qanuni mənafelərin müdafiəçisi olmuşdur” (5). 

Bundan başqa, “Cami-Cəm” poemasında xırda, ancaq insan həyatına mənfi təsiri olan 
çoxlu sayda məsələlərə də toxunan Əvhədi şərab içmək qaydaları, sərxoşluğun mənfi tərəfləri, 
ev və ev əşyaları, israfçılıq, qonşuluq münasibətləri, ailə qurmaq, düzgün həyat yoldaşı seç-
mək, övlad böyütmək kimi məsələlərdə saysız nəsihətlərə yer vermişdir. Məsələn, aşağıdakı 
nümunələrdə bunların bəzilərini nəzərdən keçirək: 

 
Dağarcıqda bəngi, tuluqda meyi,  
Ağlın var, dindirmə, bu iki şeyi. 
Gəl o dağarcığı, tuluğu həmən 
İyli donuza ver, murdar itə sən. 
Al şərab varını əlindən alar, 
Yaşıl bəng kilimə büküb yırğalar. 
Saralar yanaqlar, qaralar ürək, 
Kişisən, bu aldan, yaşıldan əl çək! (3, s. 91) 

     Və ya 
Qonşun bilməsən ki, kim olacaqdır, 
Ev üçün pul tökmək bil ki, nahaqdır. 
Bir mərd və sınanmış qonşu tap ki, sən 
Ona qonşu olub ev tikdirəsən (3, s. 96). 

 
Ümumiyyətlə, Marağalı Əvhədi nəsihətə önəm verən, onu yüksək dəyərləndirən bir sənət-

kar olmuşdur. Bunu poemada nəsihətlə bağlı ayrı bir bölmə ayırmasında da görmək mümkün-
dür. Şair əsərin “Nəsihət etməyin qaydaları” adlı bölmədə nəsihət verməyin üsul və qaydaları, 
zərərli məqamlarından bəhs edir, nəsihət edən, vaiz oxuyanlara müvafiq öyüdlər verir. Yanlış 
nəsihətin səhv addımlara, bədbəxtliklərə səbəb ola biləcəyini də göstərir. Əvhədiyə görə, hər 
kəs məsləhət verə bilməz. İlk öncə nəsihət verən şəxs, vaiz kürsüsünə layiq olmalıdır. Əvhədi 
bu vaiz kürsüsünü o qədər yüksək tutur ki, hətta Peyğəmbər məqamı adlandırır:   
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Dad! Bu mənbər döyən boş vaizlərdən! 
Utanmır ağacadan, nə də mənbərdən. 
Nəsihət insanı etsə pərişan,  
Vaiz həyasızdır, həm əsil nadan. 
Peyğəmbər yerinə, mənbərə heç vaxt 
Füzulluq yoluyla ucalmaq olmaz (3, s. 140). 

 
Vaizin nəsihət verərkən uzunçuluqdan, yorucu nitqdən çəkinməsini tövsiyə edərkən, daxili 

keyfiyyətlərinə də diqqət çəkərək yazır: 
 

Xalq ilə xeyirxah, mehriban olsun.  
Əməli, elmi düz bir insan olsun. 
Etməsin dünyada harama rəğbət,  
Könlündə olmasın nə mal, nə şöhrət (3, s. 140). 

 
Əsas məsələni isə daxili keyfiyyətlərin əməldə də olmasında, nəsihət verənin əməlinin, 

niyyətinin, dediyi sözlərlə, verdiyi məsləhətlərlə üst-üstə düşməsində görür. Bütün bunlar ol-
madan deyilən sözlərin də mənasız, başağrısı olduğunu xatırladır. 

 
Eylə dediyini vaizsən əgər, 
Yoxsa başağrısı verdiyin yetər (3, s. 141). 

 
Bölmədə diqqət çəkən maraqlı fikirlərdən biri də Əvhədinin qadınla bağlı düşüncələridir. 

Qadına nəsihət vermək qaydasından söhbət açarkən məsələyə birtərəfli yanaşan şair qadını 
orta əsrlərin feodal dünyagörüşü ilə dəyərləndirir. Bu isə Əvhədi yaradıcılınında məhdud cə-
hətlərdən biridir. 

  
Birgə əyləşdirmə kişi, qadını,  
Al əyləşsələrdə qarşılarını 
İsmətdən, pərdədən danış qadına, 
Başqa bir nəsihət yaramaz ona. 
Cavan, gözəl qadın açıq-aşikar, 
İncə, şirin olar, can alan olar. 
Onun məclislərdə axı nəyi var, 
Gəlsə cavanlara, gənclərə baxar (3, s. 141). 

 
Ümumiyyətlə, qadına qarşı münasibət və düşüncələrindəki düzgün olmayan, təzadlı fikir-

lər əsərdə bir çox məqamlarda görünür. Xüsusilə, elm, təhsillə bağlı düşüncələrində Əvhədi-
nin mövqeyi ilə razılaşmaq mümkün deyil. Bu nöqtəyə diqqət yetirən prof. Xəlil Yusifli haqlı 
olaraq ədibin bu məsələ ilə bağlı görüşlərini onun yaradıcılığında nöqsanlı məqam kimi qiy-
mətləndirir, qadına münasibət mövqeyində Nizami ilə ayaqlaşa bilməməsini xüsusi vurğula-
yır. “Bu görkəmli sənətkarın yaradıcılığında bəzi məhdud cəhətlər də vardır. Məsələn, qadına 
münasibətdə Marağalı Əvhədi öz böyük sələfi Nizami ilə ayaqlaşa bilmir, ziddiyyətli fikirlər 
söyləyərək, bu mühüm məsələdə məhdud mövqe tutur. Sağlam ailə qurmaq, qadına hörmət və 
ehtiram göstərmək haqqında düzgün, maraqlı mülahizələr yürüdən Əvhədi, qadına elm öyrət-
məyi məsləhət görməyəndə, onun evdə, çadrada yaşatmaq üçün yarandığını söyləyəndə orta 
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əsr feodal dünyagörüşünə güzəştə getmiş olur. Müasir oxucu, əlbəttə, bu gözəl sənətkarın ya-
radıcılığındakı belə məhdud cəhətləri qəbul edə bilməz” (3, s. 9). 

“Pis qadınların əməlləri”, “Hekayət” və “Pis qadına nəsihət” olmaqla ardıcıl üç başlıqda 
da qadınla bağlı əxlaq, təlim-tərbiyə və təhsil məsələlərinə toxunan Əvhədi öz nəsihətlərinə 
geniş yer verir. Ümumiyyətlə, Marağalı Əvhədinin nəsihətləri içərisində tərbiyə, əxlaq, müs-
bət və mənfi xarakterik keyfiyyətləri, ali mənəvi dəyərləri əhatə edən nəsihətlər xüsusi yer tu-
tur. Bu nümunələrdə gözəl davranışın, rəftarın insan həyatına gətirdiyi müsbət xüsusiyyətlər-
dən bəhs olunur və böyük əksəriyyəti təşkil edir. 

 
Çox tərəddüt etmə, boş gəzmə nahaq, 
Kişinin sifəti səbatdır ancaq. 
Özünü saxlayan, düz, vəfalı ol! 
Səni izləyirlər hər tərəf, sağ-sol (3, s. 152). 

Və ya: 
Ya get kölgə düzəlt qəriblər kimi, 
Ya doydur varınla acı, yetimi. 
İki-üç alma da çatsa bizlərə, 
Xarab olmasından xoşdur yüz kərə. 
Nə qədər meyvə var, sən də ver xeyir (3, s. 119). 

 
Bildiyimiz kimi, əksər, əxlaqi-didaktik əsərlərdə, eləcə də təsəvvüf dünyagörüşünün təsiri 

ilə qələmə alınan nəsihətnamələrdə təriqət ideyaları ilə bağlı anlayışlar - nəfs, tövbə, müridlik, 
salik, ilahi eşq, susmaq, səbr etmək, təvəkkül, şükr və ənənəvi təriqət ideyaları ilə bağlı müx-
təlif nəsihətlər yer alır ki, sözügedən əsərdə də biz bu nümunələrlə kifayət qədər rastlaşırıq. 
“Cami-Cəm”əsərinin ikinci fəslin, ikinci babı təriqət ideyalarına və onunla bağlı məsələlərin 
təbliğinə aiddir. Ümumiyyətlə, Marağalı Əvhədinin təriqət və təsəvvüf görüşləri ən geniş şə-
kildə onun tədqiqatçılarından olan Q. Beqdeli tərəfindən tədqiq olunaraq “Varlıq” jurnalında 
məqalə şəklində nəşr olunmuşdur. Bununla bağlı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvanə 
Məmmədli özünün “Klassik irsimizin araşdırılması məsələləri Cənub müstəvisində” adlı mə-
qaləsində yazır: “Q. Beqdeli XIII əsrin sonu, XIV əsrin birinci yarısında Azərbaycan şerinin 
inkişafında rol oynamış mütəfəkkir şair Əvhəddi Marağalıya həsr olunmuş “Əvhədi Mara-
ğayi”adlı məqaləsində də təsəvvüf problemlərinə toxunur” (12, s. 38-47]. 

Əvhədi Marağalının həyat və yaradıcılığından geniş söhbət açan, onu Nizami ədəbi mək-
təbinin tanınmış nümayəndələrindən biri kimi təqdim edən Q.Beqdeli şairin təsəvvüflə bağlı 
görüşlərini diqqət mərkəzinə çəkir. O hələ Bakıda yaşadığı zaman Ə.Marağalı haqqında xü-
susi monoqrafiya yazmış, X. Yusifovla birlikdə onun “Cami-Cəm”əsərini hazırlayıb nəşr et-
mişdir. Sözügedən məqalədə isə Q. Beqdeli Əvhədi Marağalını təriqət ədəbiyyatının qüdrətli 
nümayəndəsi kimi təqdim edir” (4, s. 131). 

Əvhədinin nəsihətləri içərisində yuxarıda qeyd etdiyimiz anlayışlar xüsusən də nəfs barə-
də də olduqca maraqlı misraları vardır.  

 
Nəfs ardınca getsən donuqsan, demək! 
Nəfsini öldürsən, kişisən, gerçək! 
Eyibdir, bu yeyib-yatmağı burax! 
Sən yemə, yedirt ki, hünər budur bax! (3, s. 126). 
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Aparılan tədqiqatdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Klassik Şərq didaktik ənənələri ilə ya-
naşı, sufi-təsəvvüf dünyagörüşünə xas əlamətləri də özündə ehtiva edən “Cami-Cəm” poema-
sı içərisində zəngin nəsihət örnəklərini daşımaqdadır. Bununla yanaşı, forma, ifadə tərzi baxı-
mından da nəsihətnamələrə (pəndnamələr) məxsus xarakterik xüsusiyyətləri daşıyır. Bütün 
bunlar bizə imkan verir ki, orta əsrlərdə qələmə alınan nəsihətnamələr sırasında Əvhədinin 
zəngin dünyagörüşünün və bədii təcrübəsinin məhsulu olan “Cami-Cəm” poemasının da adını 
çəkək. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə tədqiq olunan nəsihət, onun işlənmə formaları, növləri-
nin öyrənilməsi tərbiyə sisteminin qurulması baxımından əhəmiyyətlidir. Qədim soy kökdən, 
tərbiyə sistemindən uzaqlaşdığımız müasir zamanda bu məzmunda mövzuların ortaya qoyul-
ması və tərbiyə sisteminə tətbiqi olduqca aktual məsələdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə “Cami-Cəm” ilk dəfə didaktik cəhətindən daha çox 
nəsihət, nəsihətçilik yönündən araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə Marağalı Əvhədinin “Cami-Cəm” 
poemasında işlənən nəsihətlərin dəyərləndirilməsi tərbiyə prosesində əhəmiyyət daşıyır. 
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Т.Я. Абдуллаева 
 

Наставления и их предметная область в  
произведении Авхади Марагаи "Джаме-Джам" 

 
Резюми 

 
В статье исследовано произведение одного из выдающихся представителей азер-

байджанской литературы, жившего и творившего на рубеже 13-14 веков, Авхади Ма-
рагаи – “Джаме-Джам”. В творчестве Авхади и в указанном произведении особо замет-
но влияние науки Возрождения Ближнего и Среднего Востока. В связи с этим “Джаме-
Джам”, занимающий особое место в ряду поучительных дидактических произведений 
Востока, по тематике и сущности затрагивает многие вопросы, в том числе и наставни-
ческие. В статье нашли отражение взгляды автора на наставления и наставленчество, 
его мнение по этим вопросам, проведены определенные исследования на основе конк-
ретных примеров и фактов. В то же время произведение было привлечено к разработке 
в качестве примера наставничества и была рассмотрена предметная область, особен-
ности и формы использования этих наставлений. 
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T.Y. Abdullayeva 
 

About advice ın the poem “Jamı–Jam” by Awhadı Maraghaı 
 

Summary 
 
The article examines the poem of one of the outstanding representatives of Azerbaijani 

literature, who lived and worked at the turn of the 13-14 centuries, Avhadi Maraghai – “Jame-
Jam”. The influence of the Renaissance science of the Near and Middle East is especially 
noticeable in the work of Avhadi and in this work. This “Jame-Jam”, which occupies a special 
place among the instructive didactic works of the East, touches upon many issues in terms of 
subject matter and essence, including instructive ones. The article reflects the author’s views 
on instruction and mentoring, his opinion on these issues, certain research based on specific 
examples and facts, while the work was brought into development as an example of 
mentoring, and the subject area, characteristics and forms of use of these instructions were 
considered. 
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Çox zəngin bədii irsi olan Abdulla Şaiqin “Uşaq çeşməyi”, “İkinci il”,“Gülşəni ədəbiy-

yat”, “Gülzar”, “Milli qiraət”, “Qiraət kitabı”, “Dördüncü il” dərslikləri Azərbaycan maarifi 
tarixində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Pеşəkаr müəllim, öz fəаllığı ilə sеçilən mааrif хаdimi, 
bədii yаrаdıcılığındа yеniliyi təbliğ еdən, zəmаnəsinin gözüаçıq ziyаlılаrındаn оlаn, “kiçik cо-
cuqlаrın mənəvi хаdimi” Аbdullа Şаiq (1881-1959) хаlqının cəhаlətdən хilаs оlmаsınа, uşаq 
və gənclərin öz dövrünə uyğun bir şəхsiyyət kimi yеtişməsinə çаlışmış, bunu öz bədii əsər-
lərinin qüdrəti ilə əldə еtməyə cəhd göstərmişdir. А. Şаiq ilk yаrаdıcılıq dövründən bаşlаyаrаq 
sоnа qədər хаlq ədəbiyyаtındаn dаhа çох bəhrələnmişdir. Ədib özü də bu hаqdа yаzırdı: 
“Ədəbi fəаliyyətə bаşlаdığım ilk illərdə məni ən çох məşğul еdən sаhələrdən biri хаlq ədəbiy-
yаtı idi.  

Fоlklоrа hələ uşаq ikən məndə ilk dəfə mаrаq оyаdаn Yusif əmi оlmuşdur. Bоrçаlı qəzаsı-
nın mərkəzi оlаn Sаrbаn kəndindən gəlmiş bu kimsəsiz, yохsul qоcаnı bir аtа kimi sеvir və 
оnа hörmət еdirdik. Yusif əmi hər gеcə bizə şirin-şirin nаğıllаr dаnışır, çох qəribə tаpmаcаlаr 
söyləyirdi. Оnun dаnışıqlаrını böyük həvəslə dinlərdim… Sоnrаlаr Məhəmməd əmimdən və 
qulluqçumuz Məşədi Pəridən öyrəndiyim nаğıllаr məndə fоlklоrа оlаn mаrаğı dаhа dа qüv-
vətləndirdi. Bаkıyа köçdükdən sоnrа хаlq ədəbiyyаtını dаhа ətrаflı öyrənməyə bаşlаdım…” 
А. Şаiqin fоlklоr mоtivli ən kiçik şеirlərindən tutmuş iri həcmli mənzumələrinə qədər bütün 
əsərlərində dərin və sаğlаm хаlq dеyimli yumоr özünü göstərir. Şаir bu yоllа bаlаcа охuculа-
rını güldürür və düşündürür.  

Uşаq ədəbiyyаtı üçün qоrхulu və gərəksiz bir yоl оlаn nəsihətçilikdən uzаq cаnlı lаkоnik 
tənqid üsulundаn, хоş əhvаli-ruhiyyə dоğurаn pоеtik misrаlаrdаn bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. 
Məsələn, cəmi səkkiz misrаdаn ibаrət оlаn “Uşаq və dоvşаn” еpik şеirində uşаq ilə dоvşаn 
аrаsındа gеdən məzəli diаlоq yığcаm görünsə də, böyük bir əhvаlаtı хаtırlаdır. Uşаğın və dоv-
şаnın хаlq dеyimli sözlərində mеhribаn və məsum çаğırış vаrdır: 

 
Dоvşаn, dоvşаn, а dоvşаn, 
Qаçmа, dаyаn, а dоvşаn! 
Qаçmа səni sеvəndən, 
Cаn kimi istəyəndən. 

         
Hеyvаnlаrı ürəkdən sеvən, istiqаnlı uşаğın bu nəvаzişli çаğırışınа dоvşаn dа təbəssüm dо-

ğurаn özünəməхsus yumоrlа cаvаb vеrir (3, s. 201). 
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Durа bilmərəm, dаdаş, 
Yаnındа vаr аlаbаş, 
Хəbərdаrаm işindən, 
Qurtаrmаrаm dişindən 

       
А. Şаiqin ən kiçik həcmli şеirlərindən tutmuş iri mənzumələrinə qədər bütün əsərlərində 

dərin və sаğlаm yumоr özünü göstərir. Şаir bu yоllа bаlаcа охuculаrını güldürür və düşündü-
rür. Uşаq ədəbiyyаtı üçün qоrхulu və gərəksiz bir yоl оlаn nəsihətçilikdən uzаq, cаnlı lаkоnik 
tənqiddən, хоş yumоrdаn bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. Şairin uşaqlar üçün yazdığı “Keçi” şeri 
də dil şirinliyi ilə diqqəti cəkir: 

 
Аlа-bulа bоz kеçi 
Аy qоşаbuynuz 

         
Ədəbiyyаtşünаs Ə. Mirəhmədоv hаqlı оlаrаq qеyd еdir ki, А. Şаiqin: “Dоvşаn”, “Kеçi” 

tipli uşаq şеirlərində isə аçıq-аşkаr sаyаçı sözlərinin təsiri görünür” (1). А. Şаiqin “Хоruz”, 
“Yеtim cücə”, “Təpəl kəlim”, “Pаyızın sоn аyı”, “Cütçü”, “Bülbül”, “Аt”, “Yаğış” və sаir 
şеirlərində dilin rəvanlığı xüsusi yer tutur. Bədii təsvirdə illüstrаtivliyin (şəkilliliyin) məhаrət-
lə yаrаdılmаsı, vаrlıqlаrın rеаl şəkildə əks еtdirilməsi uşаq şеirində pоrtrеtli оbrаzlılığın cаn-
lаnmаsınа səbəb оlur. A. Şaiqin kicik yaşlı uşaqlar üçün yazdığı şerlər tez yadda qalan, üslubu 
səlis, melodik və rəvandı.  “Хоruz” şеirində bu cаnlı vаrlığın zаhiri və dахili pоrtrеti ustаlıqlа 
qələmə аlınmışdır: 

 
Аy pipiyi qаn хоruz, 
Gözləri mərcаn хоruz! 
Sən nə tеzdən durursаn, 
Qışqırıb bаnlаyırsаn, 
Qоymаyırsаn yаtmаğа 
Аy cаnım, məstаn хоruz! 

 
Bu хаlq dеyimli misrаlаr uşаqlаrın şifаhi dаnışığınа (nitqinə) tаmаmilə uyğundur. Şаir bu 

iki misrа ilə kеçinin zаhiri pоrtrеtini təsvir еdir. “Аlа-bulа”lığı kеçinin rəngini bildirdiyi kimi, 
“bоz”luğu dа оnun tərs хаsiyyətinə, ”qоşа buynuzlu”ğu  isə оnun yаrаşıqlı оlmаsınа işаrədir. 
А. Şаiq uşаqlаrın təbiətin yаrаtdığı cаnlı vаrlıqlаrlа təmаsdа оlmаsınа təbii bir hаl kimi bахır. 
Şаir uşаqlаrın məsum qəlbində bu körpə vаrlıqlаrın pоrtrеtini müхtəlif vəziyyətlərdə təsvir еt-
məyə çаlışır. А. Şаiq uşаqlаrın təbiətin yаrаtdığı cаnlı vаrlıqlаrlа təmаsdа оlmаsınа təbii bir 
hаl kimi bахır. Şаir uşаqlаrın məsum qəlbində bu körpə vаrlıqlаrın pоrtrеtini müхtəlif vəziy-
yətlərdə təsvir еtməyə çаlışır. “Yеtim cücə” şеirində А. Şаiq uşаqlаrın təbiətin yаrаtdığı cаnlı 
vаrlıqlаrlа təmаsdа оlmаsınа təbii bir hаl kimi bахır. Şаir uşаqlаrın məsum qəlbində bu körpə 
vаrlıqlаrın pоrtrеtini müхtəlif vəziyyətlərdə təsvir еtməyə çаlışır. Bеlə ki, şаir şəkillərlə düşü-
nərək, sözlə rəsm еtməyi bаcаrmışdır. Rus uşаq şаiri Kоrnеy Çukоvski uşаq şеirindən söz 
аçаrkən bu ifаdələri əbəs yеrə işlətməmişdir: “Bizim şеirlər qrаfik оlmаlı, yəni hər bənddə, 
bəlkə də, hər bеytdə, hər misrаdа rəssаm üçün hаzır mаtеriаl оlmаlıdır. Çünki оbrаzlılıq kiçik 
yаşlı uşаqlаrın təfəkkürünə tаmаmilə хаs оlаn çох mühüm bir kеyfiyyətdir”. А. Şаiqin pе-
dаqоji fəаliyyətinin еffеktiv nəticəsi оnun bir sırа şеirlərinin bədii təsvirlərində öz əksini tаpır. 
Bu şеirlərdə mааrifçiliyin inkişаfınа təkаn vеrən idеyаlаr, uşаqlаrın və vаlidеynlərin məktəbə 
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sеvgi hisslərinin tərənnümü dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. M.Ə. Sаbirin tiplərindən (“Охutmu-
rаm, əl çəkin!”) fərqli оlаrаq, А. Şаiqin yаrаtdığı vаlidеyn оbrаzlаrı еlmi, məktəbi, ədəbi təb-
liğ еdir, övlаdını «məktəbə gеt, dərs охu» tövsiyəsi ilə tərbiyəsinə çаlışır: 

 
Аğıllı оğlum, оyаn 
Qiymətlidir hər zаmаn. 
Tеz оl, dur, gеt məktəbə, 
Sаrıl еlmə, ədəbə… 

 
А. Şаiqin şеirə gətirdiyi uşаq оbrаzı dа еlmə, biliyə cаn аtır, vаlidеynindən оnu məktəbə 

qоymаğı dönə-dönə хаhiş еdir. Kiçik yаşlı оlsа dа, məktəbin sаğlаm mühiti, uşаqlıq yоldаşlа-
rının оrаyа оlаn mеyli оnun dа kiçicik qəlbini еhtizаzа gətirir: 

 
Bəyənmişəm məktəbi, çох sеvmişəm, 
Gəl məni də məktəbə qоy, аy аtа! - 

 
dеyərək еlmə, təhsilə оlаn məhəbbətini аçıq şəkildə büruzə vеrir (2, s. 170). 

А.Şаiq mühаribə illərində qələmini süngüyə çеvirən sənətkаrlаrdаn оlmuşdur. “Döyüş 
nəğməsi” (1942) аdlı şеirində şаir pоеtik misrаlаrı ilə vətənpərvərlik hisslərini еhtizаzа gətirir, 
bununlа öz simаsındа yеni nəslə örnək оlа biləcək bir vətən mücаhidi оbrаzını yаrаdır: 

 
Mən də bu cəbhələrdə vuruşаn bir əsgərəm, 
Аnа vətən yоlundа ölüm оlsа, gеdərəm. 

 
- dеyən А.Şаiq, оnsuz dа düşmən оrdusunun məğlub оlаcаğı inаmını özündə sахlаyır.Yеni 
nəsildə vətənpərvərlik duyğulаrını оyаtmаq üçün dоğmа vətənin hər bir qаrışı А. Şаiqin pое-
tik misrаlаrındа vəsf оlunur, uşаqlаrdа düşmənə qаrşı nifrət hissləri аşılаnır. Bu qаnlı-qаdаlı 
günlərin tеz bаşа çаtmаsı üçün şаirin pоеtik çаğırışlаrı «Vətən nəğməsi»ndə dаhа qüvvətli 
səslənir. Dоğmа vətəni vəsf еdən А. Şаiq mühаribə illərində “Övlаd qаyğısı”, “Vətən”, “Zəfər 
nəğməsi”, “Аnа yurdum”, “Bаhаr bаyrаmı”, “Sən güləndə” və sаir şеirlərini qələmə аlmış, 
аğır mаddi və mənəvi ziyаn çəkmiş, mühаribənin dəhşətlərindən sаrsıntılаr kеçirmiş uşаqlаrın 
оptimist ruhdа böyüməsi üçün nikbin əsərlər yаzmаğа dаhа çох üstünlük vеrmişdir (2, s. 
172). 

“Bahar” şerində bahar çağında torpağın oyanarkən, nəşvünüma bulan çəmənlərin, zümrüd 
yaşıllığa bürünən dağların, yamacların, ağacların, açılan çiçəklərin, şən-şən ötən bülbüllərin 
füsünkar mənzərəsi, poetik lövhələrdə göz önündə canlanır:  (4, s. 189) 

 
Bağcalarda acır gül, 
Fərəhlənir hər könül. 
Ucur duman, qəm, kədər, 
Şən-şən ötür hər  bülbül. 
 
Yaşıllanır dağ-yamac, 
Bəzək vuvu hər ağac. 
Dərə, təpə, çöl,çəmən 
Çiçəklərdən  qoyur tac. 
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Şair fоlklоr mоtivindən kənаrа çıхmаdаn, üslubunа хаs bir tərzdə, səs təqlidindən yаrаn-
mış sözlərdən (şıq-şıq, tıq-tıq) istifаdə еdərək uşаq аnlаmınа хidmət еdən fərqli pоеtik təsvirlə 
Tıq-tıq хаnımın zаhiri pоrtrеtini yаrаtmışdır. Həmçinin, şаir uşаqlаrın şеiri yахşı qаvrаmаsı 
üçün yеddi hеcаlı misrаlаrdаn istifаdə еtmişdir: 

 
Sоğаn qаbıqlаrındаn 
bir çаdrа tikdi, şıq-şıq. 
Fındıq qаbıqlаrındаn 
çаrıq gеyindi, tıq-tıq. 
Ətir vurdu bаşınа 
bəzək vеrdi özünə, 
Qаrа yахdı qаşınа, 
sürmə çəkdi gözünə. 

 
Pоеtik təsvir оbrаzlı оlmаqlа yаnаşı, həm də yumоristik gülüş dоğurur. Çünki bаşınа sо-

ğаn qаbığındаn çаdrа örtən, аyаqlаrınа fındıq qаbığındаn çаrıq gеyən Tıq-tıq хаnımın bu qi-
yаfədə özünə ər tаpmаq cəhdi uşаqlаrа оlduqcа gülməli görünür. Şаirin оrijinаl səpgili təsvir 
üsulundаn istifаdə еtməkdə əsаs məqsədi də bu оlmuşdur ki, kiçik yаşlı охuculаr zаhirən bеlə 
təsvirə mаlik, gülüş dоğurаn оbrаzlаrı, məzəli süjеtli bədii əsərləri dаhа yахşı qаrşılаyırlаr. 
“Tıq-tıq хаnım” əsəri nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аlınsа dа, müəllif hаdisələri еlə məhа-
rətlə təsvir еdir ki, uşаqlаrdа аllеqоrik оbrаzlаrın hərəki fəаliyyətinə şübhə yеri qаlmır, təbii 
insаn həyаtını хаtırlаdır. Fоlklоrdаn fərqli оlаrаq bu əsərdə, həm hаdisələrin inkişаfı və оbrаz-
lаrın zаhiri təsvirində, həm də оnlаrın görüşləri zаmаnı аrаlаrındа gеdən söhbətlərdəki оriji-
nаllıq diqqəti cəlb еdir. Əsər nаğıldаn fərqli şəkildə sоnа yеtir. Əsərin sоnundа Siçаn bəyin 
vəfаsızlığı, sеvgisinin sахtаlığı üzə çıхır, Tıq-tıq хаnım ölən аndа о, yеnə də nоğul yеmək 
üçün хаn еvinə qаyıdır. 

“Tülkü həccə gеdir” mənzum hеkаyəsində həyаtdа mövcud оlаn, аcgözlük və riyаkаrlığın 
sаğаlmаz хəstəliyinə mübtəlа оlаn аdаmlаr tülkü qiyаfəsində təqdim еdilir. Əsərdə təsvir оlu-
nаn tülkü öz çirkin niyyətinə çаtmаq üçün din хаdimi libаsınа bürünür, qоcаlıq dövründə də 
əməlindən əl çəkmir, hiyləsini işə sаlır, bu pərdə аltındа nаqis hərəkətlərini həyаtа kеçirməyə 
çаlışır və bunа nаil оlur. Müəllif əsər bоyu tülkünün hərəkətlərini və tutduğu əməlləri təsvir 
еtdikcə,ümumiləşdirmə üsülü ilə bu хislətdə оlаn аdаmlаrı sаtirik gülüşlə məsхərəyə qоyur.  

А. Şаiq bu əsərində mаrаqlı müqаyisələr yоlu ilə uşаqlаrı insаnа хаs оlmаyаn yаrаmаz 
əməllərdən çəkindirmək idеyаsını əsаs götürmüş, bunlаrı simvоlik оbrаzlаr vаsitəsilə əks еt-
dirmişdir. “Yахşı аrха” mənzum hеkаyəsində, müəllif tаmаhkаrlıq və yаlаnçılıq kimi nаqis 
kеyfiyyətləri kəskin, irоnik sаtirik üsullа ifşа еdir. Mеşəni аc-yаlаvаc dоlаşаn hiyləgər tülkü 
lеyləyin sаdəlövhlüyündən istifаdə еdərək оnu аldаdır, yuvа qurduğu аğаcı dibindən kəsəcəyi 
ilə hədələyərək оnun iki bаlаsını yеyir. Qаrğа isə lеyləyi аyıq sаlır, оnu tülkünün hiyləsinə 
inаnmаmаğа çаğırır. Bundаn sоnrа, tülkü ilə qаrğа аrаsındа kəskin ziddiyyət yаrаnır. Tülkü 
məqаm düşdükcə qаrğаdаn intiqаm аlmаğа çаlışır, bunа görə min bir hiyləyə əl аtır, lаkin qаr-
ğа tülküdən də hiyləgər çıхır. Qаrğаnın hiyləsinə аldаnаn tülkü оlduqcа pis vəziyyətdə qаlır. 
Əsərin sоnu “Tülkü və kəklik”, yахud “Tülkü və qаrğа” nаğılının süjеti ilə еyniləşsə də, А. 
Şаiq öz yаrаdıcılıq təхəyyülü hеsаbınа əsəri оrijinаl şəkilə sаlа bilmişdir.  

Şаirin “Zəhmət və Zinət” аllеqоrik pоеmаsının əsаs qəhrəmаnı Аlış dаyıdır. Əsərdə cərə-
yаn еdən gözlənilməz hаdisələrin məğzi məhz bаş qəhrəmаnın zəhmətə оlаn münаsibəti ilə 
əlаqələndirilmişdir. Əvvəllər öz zəhmətsеvərliyi ilə хаlq аrаsındа nüfuz sаhibi оlаn Аlış dаyı 
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günlər kеçdikcə Zəhməti birdəfəlik unudur  və оnа еlə gəlir ki, bunsuz dа firаvаn yаşаmаq 
mümkündür. О, bu hərəkətinə görə gеtdikcə cаmааt аrаsındаkı nüfuzunu itirir. Lаkin bir gün 
Аlış kişi sаnki yuхudаn аyılır: еl-оbаnın оnа əks münаsibəti, öz həyаt rifаhının gеtdikcə pis-
ləşməsi, zəhmətin оndаn tаmаmilə üz döndərməsi оnu düşünməyə vаdаr еdir və yеnidən Zəh-
mətə sаrı üz tutmаlı оlur (3, s. 205). 

1901-1913-cü illərdə Abdulla Şaiqin “Gözəl bahar” adlı ilk uşaq pyesini yazır, “Yaxın ar-
xa”, “Tıq-tıq xanım”, “Tülkü həccə gedir”, “Şələquyruq” kimi mənzum və mənsur hekayələri-
ni və rus dilindən təbdil etdiyi kiçik həcmli səhnə əsərlərini qələmə alır. Bu nağılvari heka-
yələrində folklordan bəhərlənmə yolu ilə balaca oxucularına maraqlı əhvalatlardan bəhs edir. 

“Gözəl bahar” adlı ilk uşaq pyesi müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur, yığılan pul məktəb 
avadanlığına, kitab, dəftər almasına sərf olunur. Bu pyes milli dramaturgiya tarixində uşaqlara 
məxsus ilk maraqlı səhnə əsəridir. Pyes uşaqların təbiət hadisələrilə tanış olmasına, eyni za-
manda dünyagörüşünə ciddi təsir göstərmişdir. Bundan sonra yazdığı “Danışan kukla”, “Ço-
ban Məmiş”, “Kimdir haqlı”, “Yazıya pozu yoxdur”, “Ay doğdu”, “Həqiqətə doğru”, “İldı-
rım”, “Şair və qadın” pyeslərini yazmaqla milli uşaq teatrının repertuarını zənginləşdirmişdir. 

Abdulla Şaiq Şərq poeziyasının təsiri ilə yazdığı qəzəllər, rus təmsilçisi Krılovdan etdiyi 
tərcümələr, “İki müstərib yaxud əzab”, “Vicdan” romanı, “Rüstəm-Səbati” pyesi onun ilk ya-
radıcılıq dövrünün məhsulu idi. Bakının ziddiyyətli ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisə-
lər Abdulla Şaiqin mənəvi dünyasında ziddiyyətli hisslər doğururdu. Bu da onun şeirlərində 
vətənpərvərlik, humanizm duyğuları ilə yanaşı kədər, şikayət motivləri zamanın inikası kimi 
səslənirdi. 

Abdulla Şaiqin ilk mətbu şeiri “Ananın öğula layla deməsi” 1906-cı ildə “Dəbistan” jurna-
lının ikinci nömrəsində dərc olunmuşdur. Bundan sonra şair “Bir quş”, “Niyə uçdun”, “Hər 
şey əski”, “Vərəmli həyat” və başqa şeirlərində mövcud  quruluşu, xalqın kükrəyən inqilabi 
hərəkatını, təzadlı ictimai hadisələri təsvir etmişdir. Şair “Parçalar” şeirində dərdi-qüssəni sə-
bəbini Vətəni məramınca görməməklə əlaqələndirir, bir zaman istibdadın məhv olacağını ar-
zulayırdı. 

Abdulla Şaiq təkcə bədii  əsərləri ilə deyil, tərtib etdiyi “Türk  çələngi”, “Türk ədəbiyya-
tı”, “Milli qiraət kitabı” dərslikləri ilə ədəbi-ictimai fikrin, maarifçiliyin inkişafına çalışmışdır. 
1920-34-cü illərdə yeni məktəblərdə, altı aylıq kurslarda, birillik şərq şöbələrində dərslərin 
keçirilməsinə və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun təşkilinə kömək edir, dərs vəsaiti 
hazırlayır, elmi-pedaqoji məqalələrlə çıxış edirdi.  

Abdulla Şaiq 1959-cu il iyul ayının 24-də 78 yaşında vəfat edir, Bakıda Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunur. Ölkəmizdə Abdulla  Şaiqin adının əbədiləşdirilməsi üçün  bir çox tədbirlər görül-
müş, 2001-ci ildə adına ev muzeyi açılmış, Bakıda 54 saylı orta məktəb, Dövlət kukla teatrı, 
bir neçə kitabxana, Bakı küçələrindən biri onun adını daşıyır. 

Pеşəkаr müəllim, öz fəаllığı ilə sеçilən mааrif хаdimi, bədii yаrаdıcılığındа yеniliyi təbliğ 
еdən, zəmаnəsinin gözüаçıq ziyаlılаrındаn оlаn Аbdullа Şаiq, хаlqının cəhаlətdən хilаs оlmа-
sınа, uşаq və gənclərin öz dövrünə uyğun bir şəхsiyyət kimi yеtişməsinə çаlışmış, bu prоb-
lеmləri öz bədii əsərlərinin qüdrəti ilə əldə еtməyə cəhd göstərmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Abdulla Şaiq Аzərbаycаn uşаq yаrаdıcılığındа sеçilən yаzıçılаrı-
mızdаn biridir. Uşаqlаrın hərtərəfli inkişаfınа nаil оlmаq yаzıçının qаrşısındа durаn ən zəruri 
prоblеmlərdən biri оlmuşdur. Ailə və məişətdə, məktəb mühitində əхlаqi kеyfiyyətləri, dоst-
luq və yоldаşlığın ən nəcib insаni еhtiyаc оlduğunu dərk еtdirmək yаzıçının əsərlərində əsas 
istiqаmət olduğunu və maqalədə də bu kimi məsələlərə diqqət yetirildiyini nəzərə alsaq, onu 
aktual hesab etməliyik.  
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yazıçının  yaradıcılığında təlim-tərbiyə problemlərinə 
yanaşması araşdırılmışdır. 

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

 
Ədəbiyyat 

 
1. Ə. Mirəhmədоv. Аbdullа Şаiq. Bаkı, 1956. 
2. Z. Xəlil, F. Əsgərli. Uşаq ədəbiyyаtı. Dərslik. Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2007. 
3. F. Əsgərli. Uşаq ədəbiyyаtı: qаrşılıqlı yаrаdıcılıq qаynаqlаrı. Bakı,  2010. 
4. V. Əhməd. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı, 2006. 
 

А.Дж. Фейзизаде 
 

Основные черты детских произведений Абуллы Шаига 
 

Резюме 
Абдулла Шаик – один из лучших авторов современной азербайджанской детской 

прозы. Достижение всестороннего развития детей было одной из важнейших задач, сто-
явших перед писателем. Осознание того, что нравственные качества, дружба и товари-
щество являются самыми благородными человеческими потребностями в семье и дома, 
в школьной среде, играет ведущую роль в творчестве писателя. С этой точки зрения в 
статье рассматривается отношение писателя к проблемам воспитания в его творчестве. 

 
A.C. Feyzizade 

 
The main features of Abulla Shaig’s children’s works 

 
Summary 
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tasks facing the writer. Realizing that moral qualities, friendship and companionship are the 
most noble human needs in the family and at home, in the school environment, plays a 
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Yeni dövr sərbəst şeirinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də poetik görümlülükdür. Sərbəst 

şeirin, hər şeydən əvvəl, göz şeiri olduğunu nəzərə almış olsaq, onda onun poeziyasının ma-
hiyyəti bir qədər də aydınlaşmış olar. Şeirin görümlülüyü, onun məna qatının düşünülməsini 
də zəruri edir. Poetik mətnin çevikliyi, tez-tez müxtəlif situasiyalara girməsi kinokadr kimi 
bir-birini əvəzləyir. Bəzən bu hərəkətlilik bir misra daxilində belə baş verir. Bu cəhətdən 
İ.İsmayılzadə yaradıcılığı diqqəti cəlb edir. Onun müharibədən qayıtmayan cavanlara həsr et-
diyi “Güllələr demədi...” şeiri belə bir funksiyanı həyata keçirir. “Getdilər... Getdilər fit çala-
çala, /getdilər atları çimizdirməyə-/bizi aparmadılar" informasiyası ilə başlayan şeirin məna 
qatı çox dərindədir. Kəndin cavanları uşaqları “qulançar yığmağa, moruq dərməyə” də apar-
mırlar. Bir gün müharibənin başlanması xəbəri çıxarkən onların müharibəyə yola düşməsi ilə 
vaxtilə onların aparmadıqları kəndin kiçik uşaqları sanki böyüyür və həyatda onları əvəz edir-
lər. Şair bu səhnəni belə təsvir edir:  

 
Yola salanlara qoşulanda biz 
yalvarıb-yaxarıb dil tökdü onlar: 
“Qayıdın...Qayıdın, geri qayıdın, 
Qayıdın atları çimizdirməyə, 
qulançar yığmağa, moruq dərməyə...” (1, s. 112). 

 
Burada hər misranın özünün məna yükü və görümlülüyü vardır. Cavanlar müharibəyə ge-

dərkən vaxtilə “qulançar yığmağa, moruq dərməyə” aparmadıqları uşaqları indi də davaya 
aparmır, onlara geri qayıtmağı, “qulançar yığmağa, moruq dərməyi” tapşırırlar. Onlar mühari-
bəyə getdikdən sonra uşaq hesab etdikləri indi onların əvəzində atları çimizdirir, qulançar və 
moruq yığmağa gedirdilər. Aradan keçən zamanda indi “mərmilər, güllələr” fit çalarkən onlar 
da kətmən vurur, yollara baxaraq müharibəyə gedənlərin gəlməsini gözləyirdilər. Şair allitera-
siyanın köməyilə şeirdə informativ yükü artıraraq poetik məntiqi nəticəyə gəlir: 

 
Getdilər, getdilər Berlinə sarı, 
getdilər...getdilər ölümə sarı... 
Qəlpələr demədi, geri qayıdın, 
lülələr demədi: geri qayıdın, 
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güllələr demədi geri qayıdın, 
hələ uşaqsınız, nə yaşınız var... (1, s. 113). 

 
Beləliklə, şair müharibə dövründə boy atdığı kəndin adamları, gəncləri, gənclərinin onları 

uşaq yerinə qoyması və özləri ilə aparmamasını sonrakı hissədə onların müharibəyə getməsi 
ilə bağlayır. Heç kəs demir ki, geri qayıdın, “sizin nə yaşınız var?” Əslində şair bu gün kənd-
də “atları çimizdirən”, “moruq yığan” gənclərin bu yaşda müharibəyə gedib qayıtmamalarının 
faciəsinin poetik tarixini yazır. “Güllələr demədi...” şeirinin səciyyəvi cəhətlərini təhlil edən 
filosof tənqidçi Asif Əfəndiyev həyatın ziddiyyətləri ilə qarşılaşan gənclərin müharibəyə get-
məsinin psixoloji aspektləri üzərində dayanaraq yazır: “İsanın və başqa gənclərin əsərlərində 
bizim diqqətimizi cəlb edən həm də həyata müəyyən dialektik baxışdır. Onların əsərlərində 
əsrin ziddiyyətləri, mürəkkəbliyi, sarsıntı anları, dramatizmi də duyulur. Bu, çox tədqirəlayiq 
bir xüsusiyyətdir. Çünki əsl nikbinlik, əsl inam həyatın birtərəfli vəsfi deyil. Vəsf olunma ilə 
təhliledilmə vəhdət təşkil etməlidir” (2, s. 57). 

İ.İsmayılzadənin yaradıcılığının bütün mərhələlərində, demək olar ki, bu vəhdət gözlənil-
mişdir. “Ögey oğullara inanma, Vətən”, “Gözü açıq yatan dəniz”, “Keçim Qarayazı düzənli-
yindən”, “Oyuncaqsız uşaqlığım”, “Ulduzların ad günü”, “Gözlərimə şəhər çöküb”, “Gözlə-
yin, dünyaya qayıtmağım var”, “Səssiz toylar”, “Gözlərim yol çəkir” və s. şeirlərində insan 
mənəviyyatındakı və həyatındakı ziddiyyətlər, xarakterlərindəki mürəkkəblik, bəzən ikiləşmə 
poetik şəkildə  təhlilə cəlb edilir. “Gözləyin, dünyaya qayıtmağım var” şeirində həyat və dün-
ya haqqında deklorativ fikirlər irəli sürülmür, yaşadığı təcrübədən çıxış edərək belə bir poetik 
məntiqə söykənir. Şeir yalnız məzmun və ideya baxımından deyil, həm də forma cəhətdən 
şeiri zənginləşdirir: 

 
Bu dünyaya bir də qayıtmağım var... 
Qəbrimin üstündə bitən gülləri, 
Uyumuş, soyumuş torpağı-daşı 
Ölüm sükutundan oyatmağım var. 
Bilmirəm çiçəklə, bilmirəm otla, 
Bilmirəm ağacla, yoxsa buludla, 
dağları yerindən oynadıb gələn 
Dəli qışqırıqla, yoxsa sükutla- 
deyə bilmirəm... (1, s. 104). 

 
Şair əmindir ki, yüz ildən, bəlkə də min ildən sonra bu dünyaya dönməyi vardır. Çünki 

əmindir ki, onu aparan “Kürün uğultusu”, “suyun şırıltısı”, “sehrli ilğımlar” bir gün ona əl 
ələyib bu dünyaya yenidən gətirə biləcəklər.  

İ.İsmayızadə sərbəst şeirinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də hadisənin, predmetin görüm-
lülüyünü yaratmaq, onun şəklini çəkmək və yaddaşa köçürməkdir. Şairin əksər şeirlərində sü-
jetliliklə yanaşı, görümlülük də başlıca rol oynayır. Belə ki, şair hər hansı bir hadisəni təsvir 
edərkən fiziki görümlülüklə yanaşı, fikrin hərəkətini də yarada bilir. Şairin poetik üslubunu da 
məhz bu amil formalaşdırır. Tənqidçi Yaşar Qarayev İ.İsmayılzadənin sabitləşən poetik fərdi 
üslubunun əsas xüsusiyyəti kimi bunu nəzərdə tutaraq yazırdı: “Bunlar çox vaxt predmet yox, 
predmetlər arasındakı hərəkəti, əlaqələri mənalandırmaq axtarışlarında yaranan şeirlərdir. 
Predmetləri canlandırmaq, “cisimləşdirmək”, onlara “vücud” kəsb etdirmək də bu şairlərə 
məhz həmin məqsəd üçün lazım olur. Bu şeirlərin çoxu bir obraz üzərində qurulan, bir epi-
tetdən yaranan şeirlərdir” (158, s. 62). Tənqidçinin bu fikri İ.İsmayılzadə sərbəst şeirinin ma-
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hiyyətini bütünlüklə özündə ehtiva edir. Şairin “Əlsiz qalan yetim ciblər”, “Heykəl yetim qal-
dı”, “Səssiz toylar”, “Gecə köynəyni geyinsin şəhər”, “Dənizin üzündə səhər yuxusu”, “Mən 
bir termos şüşəsiyəm”, “Qəbirlər”, “İkiyə bölünmüş gün” və s. onlarla şeirlərində hər hansı 
bir detal üzərində edilmiş poetik təfərrüatları xatırladır. “Mən bir termos şüşəsiyəm” şeirində 
şair öz tərcümeyi-halını yazır; termos şüşəsini cisimləşdirərək  ona fəlsəfi poetik məna verir. 
Özünü bir termos şüşəsi kimi çilik-çilik olmuş və içinə tökülmüş kimi hiss edən “lirik mən” 
özünün sındırlma səbəbini tənhalığa bağlayır. Lakin termos şüşəsi kimi onun da sındırılması 
heç kimin vecinə deyil. Lirik qəhrəmanın sınan ürəyinin, qəlbinin qırıntıları qəlpəyə dönüb 
“dostuna”, “tanışına”, “arzusuna dəyə bilər”. Lakin bir gün kiminsə əlləri bu termos şüşəsinin 
qırıntılarını bir yerə toplayıb “yan-yana düzə bilər”. Termos şüşəsi ilə lirik qəhrəmanın həya-
tındakı oxşarlıqlar iki taleni qarşılaşdırır: 

 
Mən bir termos şüşəsiyəm... 
Təzədən, təzədən, 
təzədən sınmaq üçün, 
təzədən yanmaq üçün 
bir heyrətin üstünə 
daş kimi düşəsiyəm... (1, s. 215). 
 

Bu, hər şeydən əvvəl, poeziyada hadisənin və predmetin əyaniləşməsidir və İ.İsmayılzadə 
şeirlərinin əsas xüsusiyyətini təşkil edir. Tənqidçi V.Yusifli də İ.İsmayılzadə şeirlərinin əyani-
ləşməsini təqdir edərək yazır: “İsa İsmayılzadənin eyni üsulla qələmə aldığı digər şeirlərində 
də beləcə mücərrəd mənəvi anlayışlar, hərəkətlər və proseslər əyaniləşir. Və bu şeirlərdə də 
bədii konstruksiya-quruculuq missiyası yerinə yetirilir” (3, s. 351). 

Hadisənin, predmetin əyaniləşməsi və poetik görümlülük R.Rövşənin ilk dövr yaradıcılı-
ğının da əsas xüsusiyyətlərindən birinə çevrilir. R.Rövşənin bu illərdə yazdığı şeirlər nə qədər 
sərbəstliyi ilə seçilsələr də, əsasən heca üstündə yazılmışdı. “Ön birlik üstündə”, “Bir durna 
oxuyur”, “Günah içində”, “Qara əl” və s. şeirləri heca üzərində yazılmışdı və ilk şeirlər oldu-
ğundan hələ həyat və cəmiyyət hadisələrinə nüfuz etmək imkanı zəif idi. 60-cı illərin son-
larına doğru gənc şairin heca ilə sərbəstin qarışığı “Nəğmə qırğını ili” (Federiko Qarsiya Lor-
kaya), “Bir nəğmə toxumu basdırdım yerə”, “İlxılar”, “Torpaq”, “Ağ yelkənli gəmilər”, “Də-
niz nağılı” və s. şeirlərini yazdı. Bu şeirlərində şair özünün poetik yolunu müəyyənləşdirmə-
yə, poetik formanın orijinal yolunu tapmağa çalışırdı. Sərbəst şeirçilərin sırasına 70-ci illərin 
əvvəllərindən R.Rövşən də qoşulur və yaradıcılığı 80-ci illərdə bütün gücü ilə poeziyanın im-
kanlarından maksimum istifadə yolunu tutur. “Göy üzü daş saxlamaz” (1987) kitabına qədər 
keçdiyi yol, həm də sərbəst şeirin yeni forma xüsusiyyətlərini bəlirləyir. Bu şeirlərindən baş-
layaraq gələnəksəl milli şeirlə sərbəst şeirin yeni modelini yaratmaq, onları sintez etməyə üs-
tünlük verir. “Balıqların donuq bəbəklərində,/Sızılar ulduzların yuxusuzluğu” (“Dəniz 
nağılı”), “Ağ yelkənli gəmilərə/yetişməz əlim,/Mənə kəndir sallamazlar/gəmilərin divarların-
dan” (“Ağ yelkənli gəmilər”), “Torpaq  elə yumaqdı ki,\Dama öləndə belə,/Yıxılıb öz kobud 
bədəniylə/bu torpağı ağrıtmağa utanır” (“Torpaq”, “Nəğmələr öldürdülər,/Nəğmələr/şairlərin 
qapısını/döyürdülər: /-Açın! /Gizlənək” (“Nəğmə qırğını ili”) və s. poetik düşüncələri ilə fik-
rin və formanın sərbəstliiyinə meyil edirdi. Bu yaradıcılıq nümunələrində sosialist realizminin 
çərçivələrini sındıran şair “Bir yağışlı nəğmə” (1972) şeir kitabındakı lirik qəhrəmanın düşün-
cələri fərqli dünyagörüşü sərgiləyirdi. “Bu laqeyd adamlar arasında mən/Sağıma, soluma/Göz 
yuma bilsəm” lirik qəhrəmanın azadlıq arzusunun müjdəsi idi. Bundan sonra şair poetik dü-
şüncələrində olduğu kimi, formada da orijinallığa və sərbəstliyə yol aldı.  
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Ənənəvi Azərbaycan şeiri üzərində gedişləri və gəzişmələri yeni qoşma və gəraylı nümu-
nələrini ortaya qoydu. Lakin bu da hələ onun öz yolu demək deyildi; getdikcə şair öz yolunu-
modern şeirin yolunu tutdu və sərbəst şeirin Ə.Kərim, Ə.Salahzadə və İ.İsmayılzadədən tama-
milə fərqlənən yeni nümunələrini yaratdı. Onun sərbəst şeirlərində vənzli-vəznsizlik əvəzlə-
məsi yeni poetik intonasiya yaradır. Şairin poeziyasının ölçü strukturu kifayət qədər forma və 
məzmun vəhdətinə malik olur. Onun sərbəst şeirində həm də bir qafiyələnmə var; hər bir sə-
tirdə fikrin düzülüşü, misranın ölçüsü, hecaların sayı nə qədər sərbəst olsa da, bütün bu müx-
təlifliklər müəyyən bir ahəngə tabe olur. Bu misraların bəzən biri, bəzən ikisi, bəzən isə dalba-
dal üçü də müstqil şəkildə çıxış edir. “Ay işığı”, “Göy üzü daş saxlamaz”, “Bulud”, “Başı kə-
sik gözəl kötük”, “Astar üzünə”, “Bir az uzun çəkdi ömrüm deyəsən” və s. şeirlərində orijinal 
ahəng və intonasiya yarada bilir. Həm də şeirlərində mistik bir aura yaradır və oxucunu da 
özü ilə aparır. Şair bu şeirlərinin hər birində sanki yeni bir dünya kəşf edir və oxucunu da bu-
na inandırır. Bəzən isə şair son dərəcə poetik təhkiyə ilə nağılvari şəkildə nəql edir: 

 
Ay işığı düşdü göydən, 
canımdan, qanımdan keçdi, 
Gözümün içindən keçdi, 
Özümün içimdən keçdi, 
keçdi, dabanımdan keçdi, 
Az qaldı ki, 
iki yerə bölə məni. 
Başımdan göyə mıxladı, 
dabanımdan yerə məni (5, s. 9). 

 
R.Rövşənin hər bir şeirinin özünəməxsus stixiyası var; mütləq bir obraz yaradır və bu ob-

razı sonacan tanıtmaqla, izah etməklə məşğul olur. Özü də bu obrazların hər birində olan mis-
tika oxucunu da bu ruha kökləyir. Oxucu da bu obrazın daxili dünyasına köklənir. İkinci əsas 
xüsusiyyəti şairin metaforik obrazlardan zənginliklə istifadə etməsidir. Çox zaman şeirin 
adından başlanan bu metaforik düşüncə sözdən misraya, misradan sərbəst bölgüyə, bölgüdən 
bütöv şeirə keçir və şeir boyu davam edir. Özü də burada məntiqlə hiss bir-birini əvəz edir, bir 
çox hallarda bir-birini tamamlayır. “Başı kəsik gözəl kötük”, “Bir az uzun çəkdi ömrüm deyə-
sən”, “Qədrimi bilmədi bu adam mənim”, “Göy üzü daş saxlamaz”, “İlan balası”, “Çiçəklər 
doğulur bu yaz gecəsi”, “Dünya məndən kimlər keçdi”, “Özünə qayıdır, hər şey özünə” və s. 
şeirlərində müəllifin intuitiv tapıntıları elmi əsası və ya fəlsəfi dayağı olan şüuraltı fəhmlə 
məntiqin paralelliyi ilə baş verir. “Durub göy üzünə daş atan oğlan, /göy üzü daş saxlamaz”, 
— metaforik düşüncəsi müxtəlif variasiyalarla sonacan lirik qəhrəmanın özünüdərk prosesini 
qavramağa kömək edir: 

 
Hələ ki, başına-gözünə qıymaz, 
atdığın daşları saxlar göy üzü. 
Atdığın daşları tutub əlində, 
səni illər boyu yoxlar göy üzü. 
Qırxıq başın tüklənincə, 
O dumduru gözlərin 
bulanınca, çirklənincə, 
atdığın daşları saxlar göy üzü (5, s. 30). 
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R.Rövşən şeirboyu yalnız bir misranın aurasına köklənib məhdudlaşmır, bu metaforik ob-
razı sərbəst bölgülər boyu açır. “İlan balası” şeirində də belədir. Bu cür sərbəst şeir modeli 
R.Rövşən yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindəndir. Şeirin məzmunundakı orijinallıq onun 
strukturuna da sirayət etmiş, mifik dünya ilə real dünyanın sərhədləri itmiş və ya qəsdən qa-
rışdırılmışdır. Körpə ilan balasının böyüməsi prosesinin özünün təsviri bioloji mahiyyətlə ya-
naşı, həm də mənəvi kontekstdə verilir. İlan balasının aldığı hava, canına dolan küləyin nəfə-
si, bir sevgi həvəsidir; “...Özündən xəbərsiz, /səssiz-səmirsiz,/Zəhərə çevrilir canında hər 
şey...” Beləcə, ilan balasının bir zəhərli ilana çevrilməsi onun dünyanın hər üzünə öyrənməsi 
xarakterindən qaynaqlandığının anatomiyası təsvir edilir. Yaxud “Çiçəklər doğulur bu yaz ge-
cəsi,/bu yaz gecəsində ölməyə nə var” metamarfozası şeirboyu davam edir və beləliklə, şair 
dünyanın bilmədiyimiz, bilib görmədiyimiz üzünü bizə bir daha tanıdır. Burada da mistik 
dünya ilə real dünyanın paralelliyini görürük. Tənqidçi E.Akimovanın şairin yaradıcılığı haq-
qında elmi qənaəti tamamilə doğrudur: “Ramiz Rövşən poeziyası, ümumiyyətlə, insanın fizio-
loji varlığını (yalnız insanınmı?! Eləcə də hər bir canlının. Yenə də “İlan balası” şeirini yada 
salaq-G.Ə.) Tanrının əbədi varlığına tabe tutur, ona yetmək üçün ölümü vəsf edirdi. Bu şeir-
lərdə ölümə çox doğma, məhrəmcəsinə münasibət vardı və bu məhrəmlik şairi öz çağdaşla-
rından daha çox sələfi Füzuli ilə birləşdirirdi” (6, s. 323). 

R. Rövşən sərbəst şeirləri poetik ovqat, ruh və lirik qəhrəman baxımından da novatorluq 
xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Şairin hər bir şeirində yeni intonasiya olduğu kimi, həm də 
bir ruh, əhvali-ruhiyyə vardır. Hətta onun sevgi şeirlərində də bu ovqat gözlənilir. Şair özü 
şeirləri “sevgi şeiri”, “təbiət şeiri” və s. başlıqlar adı altında təqdim edilməsinin əleyhinə olsa 
da, yaradıcılığında sevgi, məhəbbət lirikasına da yer verilmişdir. “Sevgi”, “Qara paltarlı qa-
dın”, “Bu güzgüyə bir vaxt qoşa baxardıq”, “Sevim dönə-dönə səni”, “Ayrılıq” və s. onlarla 
şeirlərində sevginin sentimentallığı ilə yanaşı, şüuraltı düşüncə qatını da üzə çıxarmağa çalı-
şır. Bu şeirlərdə şair çox zaman sevginin tarixini, yaxud taleyini yazır. “Qara paltarlı qadın” 
şeirində qadın taleyini onun dünyası kontekstində təsvir edir. Burada şair kişilərin öləndən 
sonra üstündə ağlayacaq bir qadına ehtiyacını sevgi kontekstində təqdim edir. Burada sevgi-
nin özünü yox, yaşanaraq başa çatmış  sevginin külünün fərqli şəkildə təsvirini görürürk: “Sən 
öləndə/kim olacaq gözlərini bağlayan?/Qardaşmı olacaq?/Yadmı olacaq?/Bu dünyada/bəlkə 
sənə ən çox ağlayan/Ən çox ağlatdığın qadın olacaq”. Ömrü boyu qadınının sevgisinə layiq 
olmayan kişi “Bu qadın/baş daşımı/opüb sığallamaqdansa, / Yumruğuyla döysə, döysə yax-
şıdı”, — deyə peşimançılıq hissi keçirir. Bu qadının sevgisinə layiq olmadığını dərk edən lirik 
qəhrəmanın gəldiyi qənaət belədir: 

 
Yeri, yeri qara paltarlı qadın, 
Kiri, kiri qara paltarlı qadın. 
Bu qəbir də min qəbirdən biridi, 
baş daşımı bəsdi basdın bağrına. 
Bütün mənə ağlayanlar kiridi, 
sən də kiri, qəbrim damır, ağlama!.. (7, s. 67). 

 
S.Rüstəmxanlının “Sağ ol, Pablo Neruda”, “Anaya əsgər məktubu”, “Azərbaycan sözü”, 

“Vətən”, “Qələbənin ilk baharı” və s. şeirlərində poetik formanın yaddaqalan nümunələrini 
yaratmışdır. Bu cəhətdən “Vətən” şeiri və bu istiqamətdə yazılmış digər şeirləri sərbəst şeirin 
ənənəvi mövzuya müraciəti baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Şair bu şeirdə yurdun təbiəti-
nə, tarixinə, sənət və sənətkarlarına assosiativ müraciət edir və bir çox uyğunluqlar görür. Şair 
üçün Vətən: 
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Hadinin şeir bazarıdı, 
Füzulinin qürbətdəkii məzarıdı. 
Taleyin ələnən ələyidi, 
Durna lələyidi. 
Araz hörüyündən 
Kəməndə tutulmuş Sevildi, 
“ənəlhəqq” harayıdı. 
Ələsgərin sazıdı, 
Qədim əlyazmasıdı- 
Dahilər boylanır sətirlərindən 
Vətən...Vətən... (8, s. 65) 

 
Şairin “vətən” məfhumlu metaforaları davam edir; onun lirik qəhrəmanı üçün Vətən-

“yandıqca odlanan ocaqdı”, “daddıqca dadlanan arzudu”, “bir dərə bahar leysanıdı”, “21 
Azərin qanıdı”, “Cavad xanın qətl yeridi”, “Sabirin “Fəxriyyə” şeiridi”, “bir əlçim buluddu”, 
“bir ömür umuddu”. Buradakı misraların hər biri həm müstəqildi, həm də bir-birilə əlaqəlidi. 
Onları əlaqəli edən isə bir məfhumdur: Vətən! Tənqidçi Aydın Məmmədov çox doğru olaraq, 
S.Rüstəmxanlının “Vətən” şeirini poetik formanın ən yaxşı nümunəsi olaraq vaxtilə təhlilə 
cəlb edərək “Vətən” məfhumunun böyük bir assosiasiya doğurduğunu yazırdı: “Burada “Və-
tən” sözü konkret coğrafi məkan deyil, ümumiləşdirilmiş metafora, hər misra isə öz-özlüyün-
də bu ümumi metaforanın mərtəbə-mərtəbə açılışına xidmət edən metaforadır. Buna görə də 
biz misradan-misraya keçdikcə bir metaforadan başqasına adlayır və ardıcıl surətdə yerləşdiri-
lən və əlaqələndirilən metaforalar sislsiləsini dərk etməklə daha ümumi metaforanın-Vətənin 
daşıdığı mahiyyəti panoram şəklində qavrayırıq” (Məmməd, 1988, 27). Tənqidçi haqlıdır; bu-
rada ayrı-ayrı misralar arasında normal qrammatik uzlaşma və qafiyələnmə olmasına baxma-
yaraq, misralar arasında məntiqi əlaqələnmə yalnız son sətirdə məlum olur. Yəni hər bir mis-
radan sonra nəyin gələcəyini əvvəlcədən bilmək olmur ki, bu da şairin sərbəst assosiativ bədii 
təfəkkürünün xüsusiyyətlərindən biri hesab olunmalıdır.  

Sərbəst şeirin 60-70-ci illər mərhələsinin özünəməxsus inkişaf yolunda baş verən proses-
ləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Bu mərhələdə sərbəst şeir üslubi cəhətdən zənginləşir və genişlənir; 
2. Yeni qüvvələrin gəlməsi ilə fərdi poetik üslublar çoxalır; 
3. Assosiativ poeziya daha da genişlənir və özünü təsdiq edir; 
4. Çevik variasiyalar, fikrin mövqe lastikliyi sərbəst poetik forma üçün daha səciyyəvi və 

effektiv olur; 
5. Sərbəst şeirdə operativ qavrayış və ritmik üzvlənmə, intonasiya ön plana keçir; 
6. Əvvəlki inkişaf yoluna nisbətən sərbəst şeirin sərbəstliyi bir qədər də artır: 
7. Sərbəst şeirdə poetik obrazlılıq, ekspressivlilik, emosionallıq yeni mərhələyə daxil olur.  
Beləliklə, sərbəst şeirin bu inkişaf mərhələsində həm mövzu və ideya, həm də struktur, 

kompozisiya baxımından müəyyən bir yol keçdiyini görürük. Sərbəst şeir bu dövrdə ümumən 
poeziyanı müxtəlif komponentlər baxımından zənginləşdirmiş və inkişaf etdirmişdir. Sərbəst 
şeir forma ilə məzmunun maksimal vəhdətinə can atmış, yeni bədii təsvir və ifadə vasitələrin-
dən sənətkarlıqla istifadə edilmişdir. Şeirdə hadisə və proseslərin yeni poetik düşüncə stereo-
tipləri formalaşmışdır. Poeziyanın fonetik səslənməsi məzmun və mahiyyətdən doğmuş, onun 
təsvir effektivliyini artırmışdır. Bütün bunlar sərbəst şeirin yeni mərhələyə daxil olmasında 
geniş imkanlar açmışdır. 
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Məqalənin aktuallığı. Uzun müddət ədəbi tənqidin və ədəbiyyatşünaslığın mübahisə 
predmeti olan sərbəst şeirin inkişaf yolu, mərhələ və problemlərinin araşdırılması məqalənin 
aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə Azərbaycan sərbəst şeir yaradıcılığının 
poetika problemlərinin araşdırılmasından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı və 
poeziya üzrə ali təhsil müəssisələrinin seminar və məşğələlərində, sərbəst şeirin tarixi, nəzəri 
məsələləri, inkişaf yolu və mərhələləri ilə bağlı aparılan araşdırmalarda istifadə oluna bilər.  
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Г.А. Алиева 
 

Поэтическое видение в новой эпохе   
Азербайджанской свободной стихотворение 

 
Резюме 

 
В статье показано, что наглядность свободной поэзии заставляет задуматься над ее 

смыслом. Каждый стих имеет свое значение и свое видение. Подвижность поэтичес-
кого текста взаимозаменяема, как и в кино это движение происходит внутри строки.  
Таким образом, на данном этапе развития свободной поэзии мы видим, что она прошла 
определенный путь как в плане темы и идеи, так и структуры и композиции.  Свобод-
ная поэзия в этот период обогащала и развивала поэзию в целом по различным компо-
нентам. Он стремился к максимальному единству формы и содержания в свободной 
поэзии, умело использовал новые средства художественного описания и выражения. В 
поэме сформировались новые поэтические стереотипы событий и процессов. Фонети-
ческое звучание поэзии рождалось из содержания и сущности и повышало ее описа-
тельную эффективность. Все это открыло широкие возможности для выхода свободной 
поэзии на новый этап. 
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G.A. Alieva 
 

Poetic vision in contemporary Azerbaijan free verse 
 

Summary 
 

The article shows that the visibility of free poetry makes it necessary to think about its 
meaning. Each verse has its own meaning and vision. The agility of the poetic text is 
interchangeable, as in the case of cinema, this movement takes place within a line. Thus, at 
this stage of development of free poetry, we see that it has passed a certain way in terms of 
both theme and idea, as well as structure and composition. Free poetry in this period enriched 
and developed poetry in general in terms of various components. He strived for maximum 
unity of form and content in free poetry, and skillfully used new means of artistic description 
and expression. New poetic stereotypes of events and processes have been formed in the 
poem. The phonetic sound of poetry was born from the content and essence, and increased its 
descriptive effectiveness. All this has opened wide opportunities for free poetry to enter a new 
stage. 
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                filol.ü.f.d., dos. T.İ. Məmmədova 
 
Açar sözlər: şifahi xalq ədəbiyyatı, qəhrəmanlıq dastanı, əsər, Qaraca çoban obrazı, uşaq 

ədəbiyyatı, nağıl 
Ключевые слова: устная народная литература, героический эпос, произведение, об-

раз темного пастуха, детская литература, сказка 
Key words: oral folk literature, heroic epos, work, image of the dark shepherd, children's 

literature, fairy tale 
 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının sonrakı inkişaf dövrlərində uşaq ədəbiyyatın ən ge-

niş növləri olan nağıl və dastanlarımızda “Kitabi-Dədə Qorqud” ənənələrinin davamını və 
onun hər tərəfli mükəmməl təsirini görürük. İstər məhəbbət dastanlarında, istərsə də qəhrə-
manlıq dastanlarındakı mövzu və süjet oxşarlıqları və qəhrəmanların təsviri bilavasitə Dədə 
Qorqud dastanları ilə üzvi şəkildə birləşir. Dastanlar arasındakı oxşar cəhətlərin ən maraqlısı 
sonrakı dövr dastanlarımızda işlənmiş xalq qəhrəmanlarının, çoban surətlərinin (işlənməsi) 
Qaraca çobanın ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin təsiri altında yaranmasıdır. 

Bizim Dədə Qorqud dastanlarında rast gəldiyimiz ən qüvvətli rəiyyət qəhrəmanı Qaraca 
çobandır. Dastanın ikinci boyu olan “Qazan xanın evinin yağmalanması” boyunda bizim qar-
şılaşdığımız bütün dastanların qəhrəmanı Qazan və ondan da qüvvətli işlənmiş xalq qəhrəma-
nı Qaraca Çoban obrazıdır. Dastanın müəllifi Qaraca Çobanı bizə ağıllı, tədbirli, hər şeyi qa-
baqcadan görə bilən bir qəhrəman kimi təqdim edir (1). 

Düşmənlər Qazan xanın evini “yağmaladıqdan”, arvad-uşağını əsir aldıqdan sonra  Qaza-
nın Dərbənddəki qoyunlarının ələ keçirmək və ona “ulu Heyer” etmək istəyirdilər. Bu qoyun-
ları gətirmək üçün Şöklu Məlik altı yüz adamdan ibarət silahlı dəstə göndərir.  

— Altı yüz kafir atlandı, qoyunun üzərinə ilqar vardı. Gecə yatarkən Qaraca Çoban qara 
qayğulu vaqiə gördü. Vaqiəsində qəfləti ayağa durdu. Qaban gücü, Dəmir gücü - bu iki qarda-
şı yanına aldı. Agılın qapısını  bərkitdi. Üç yerdə təpə kimi daş yığdı. Ala qollu sapanın əlinə 
aldı. 

Sanki xalqın təsvir etdiyi bu qəhrəman xalqın “Ehtiyat igidin yaraşığıdır” məsəlini həyata 
keçirir. Biz Qaraca Çobanın bu tədbirindən onun bütün gələcək işlərini görür və xalqı təmsil 
edən qəhrəmanın zəkasına heyran qalırıq. 

Düşmənlər əvvəlcə Qaraca Çobanı yola gətirmək ona bəylik vəd etməklə qanın almaq istə-
yirdilər. Lakin bu sədaqətli, qorxmaz xalq qəhrəmanı düşmənə cəsarətlə kəskin cavab verir. 

 
Hərzə-mərzə söyləmə üzrə itim kafir! 
İtimlə bir yalaqda yuyundum içən azğın kafir! 
Altındakı alaca atın nə öyərsən? 
Ala başlı keçim və gəlməz mana 
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Başımdakı tuğulğanı nə öyərsən üzrə kafir! 
Qızılcıq dəyənəyimcə gəlməz mana. 
Qılıncını nə öyərsən mənə kafir?!  
Əyri başlı çəvkanımda gəlməz mana,  
(Belindəki doxsan oxun nə öyərsən mənə kafir?) 
Alaqollu sapanımca gəlməz mana 
Uzağımdan yaxınımdan bəri keçmə! 
Yukutlərın zərbini korgil ondan ötkgil! 

 
— deyən Qaraca Çoban arasında böyük ziddiyyət görürük. Bu sözlərin müəllifi “mənə ki-

mi daş yığıb”, “əlimdə sapan” düşmən gözləyən Qaraca Çoban birləşərək böyük bir xalq – 
onun düşüncəsi və vuran qolu olur. Bundan sonra Qaraca Çoban sözlə dediklərini işlə də yeri-
nə yetirir. O “alaqollu” sapandına daş qoyub altı yüz nəfərlik düşmənə qarşı hücuma keçir. 
Hər atanda ikisini-üçünü yıxır. Kafirlərin qorxu düşür. Qaraca Çoban kafirin üç yüzünü sapan 
daşı ilə “yerə buraxır”. Bu döyüşdə iki qardaşı oxa düşüb şəhid olur. Vuruşda  Çobanın daşı 
tükənir, qoyun demir, keçi demir sapana qoyub atır. Kafirlər: 

“Yarımasın, yarımasın bu Çoban biz (cümləmizi) qırar olamı” - dedilər. 
Dəxi durmuyub qaçdılar! 
Çoban şəhid olan qardaşlarını basdırır. Kafirlərin leşindən bir təpə yığır. Çaxmaq çaxıb od 

yaxır “kənənəyindən qurum oy” edib yarasına basır. Yolun”qıyısın” alıb oturur “ağlayır, sız-
layır” deyir:  

— Salur Qazan, Bəy Qazan! Ölümüsən, dirimisən, bu işlərdən xəbərin yoxmudur? – dedi 
Qazan xan gecə yatarkən yuxu görür və ovdan geri, evinə qayıdır evini yağmalanmış gö-

rür nəhayət Qaraca Çobanın yanına gəlir. Aşağıdakı sözlərlə ailəsini çobandan xəbərləşir: 
 

Qarulqu axşam olanda qayğılı Çoban! 
Qarla yağmur yağanda çaxmaqlı çoban! 
Ünüm ünlə, sözüm dinlə! 
Ağbaş evim quyudan keçmiş gördünmü, de kim mana! 
Qara başım qurban olsun Çoban sana! 

 
Qaraca Çoban Qazana əhvalatı danışır. Qazanın ağlı başından gedir. “Ağzın qurusun Ço-

ban” deyərək Çobana söylənir. Belə deyəndə Çoban Qazana deyir:  
— Nə qarğırsan mənə ağam Qazan? (yoxsa koksündə yolmu iman?) 
Qaraca Çoban Qazanla birlikdə onun ailəsini qurtarmağa getmək istəyir. Bu sözlərlə mü-

raciət edir: 
 

Yenilmə alnım qanım mən siləyim 
Ölürsəm sənin uğruna mən öləyim, 
Allah taala qoysa evini mən qurtarayım! 
Belə Qazana qəhər gəldi...” 

 
Qazan Çobanı özüylə aparmaq istəmir. Onda Çoban deyir ki, sən evini almağa gedirsən 

məndə qardaşımın qanını. Qazan Çobanla getməyi özünə ar bilir. Qorxur ki, oğuz bəyləri ba-
şına qaxınc etsinlər. Çobanı bir ağaca sarıyıb gedir və deyir ki, qarnı acmamışkən bu ağacı 
qopar, yoxsa səni burada qurdlar, quşlar yeyər.  
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— Qaraca Çoban zərb elədi, qaba ağacı yerilə, yurduyla qopardı, arxasına aldı, Qazanın 
arxasınca düşdü. Qazan Çobandan soruşanda ki, bu ağacı neyləyirsən? Çoban cavab verir ki, 
sən kafiri basıb arıyanda bu ağacla yemək bişirərəm. 

Bu sözlər Qazanın xoşuna gəldi. Atından endi Çobanın əllərini çözdü, alnından öpdü. 
Qaraca Çoban Qazanla birlikdə düşmənə hücum edir və Qazanın ailəsini xilas edirlər. 

Bundan sonra Qazan Qaraca Çobanı əmiraxur edir. 
Qəhrəman əsil insan kimi hansı sifətlərə malikdir? Biz hər şeydən əvvəl Qaraca Çobanı 

xalqın sadiq oğlu kimi tanıyırıq. Qaraca Çoban ona tapşırılmış qoyunları sədaqətlə qoruyur. 
Bu obrazdan bəhs edərkən “Kitabi-Dədə Qorqud” tədqiqatçısı Şamil Cəmşidov yazır: “O və-
zifəsinə sadiqdir! Düşmən ona mal, dövlət və rütbə vəd edir qəbul etməyib düşmənə bir arıq 
toğlu belə vermir. Lakin onun sadiqliyi sadəcə bir qul sədaqəti deyildir. Onun öz mənliyi, 
heysiyyəti və şəxsiyyəti vardır (2). 

Doğrudan da bu təkzib olunmaz bir faktdır. Qaraca çoban altı yüz nəfərlik düşmənə qarşı 
mübarizə üçün əvvəlcədən tədbir görərkən o heç də qazanın göstərişlərinə əməl etmirdi. İkin-
cisi isə Qaraca Çoban əgər bir qul kimi vuruşursa bəs onun mənliyini, cəsarətini, böyük mənə-
viyyatını ifadə edərək düşmənlərə dediyi sözlər nəyi göstərir? Bu bir həqiqətdir ki, heç bir qul 
ağanın qorxusu təsiri altında düşmənə mənəvi cəhətdən təsir edə bilməz. 

Çobanın böyük mənəviyyatı, sadəliyi, insanlıq və əzəməti qarşısında bütün qəbilənin baş-
çısı Qazan miskin bir vəziyyətdə görünür. 

İkinci bir tərəfdən yuxarıda göstərdiyimiz ictimai vəziyyət, yeni ictimai quruluş Qaraca 
Çoban mühitinə təsir etmişdir. Yeni feodal quruluşunun istilahlar olan “xan”, “çoban”, “rəiy-
yət” və s. kimi sözlər buna sübutdur. Xüsusən Qazan xanın onunla getmək istəyən Qaraca Ço-
banı ağaca sarılması səhnəsi bu cəhətdən maraqlıdır. Biz altı yüz nəfəri tək-tənha qarşılayan 
hər atanda “on iki batman” daş atan, atdığı daşı yerə düşməyən yerə düşsə toz kimi ovulan da-
şı düşdüyü yerdə ot bitməyən qəhrəmanı bir nəfər tərəfindən məzlumcasına ağaca sarılmış gö-
rürük. Onlarca Qazan kimilərini bir zərbədə yerə sərən pələngi “qəhrəmanın ağaca sarımaq 
üçün quzu kimi sakit olmağa məcbur edən nədir? İddia oluna bilər ki, Qaraca Çobanın qeyri-
adi gücünü göstərmək üçün dastan müəllifi belə etmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Kitabi-Dədə Qorqud dastanı yüzillər boyu xalqımızın milli-mənəvi 
salnaməsidir. Bədii abidəyə çevrilən dastanda hər boyun öz qəhrəmanı var. Bu qəhrəmanlar 
içində klassik mənfi və klassik müsbət obrazlara rast gəlinir. Əsərin dilinin bədii ifadə tərzin-
də yazılı və şifahi ədəbiyyatın əlamətləri birləşir. Dastan və nağıllarımızda, ümumən şifahi 
xalq ədəbiyyatı janrlarında qüvvələr daxilən vəhdətdə verilərək bir kökə bağlı olur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Əvəzi olmayan şifahi bədii yaradıcılıq hadisəsinə çevrilmiş “Ki-
tabi-Dədə Qorqud” dastanının “Qazan xanın evinin yağmalanması” boyundakı sadə xalq nü-
mayəndəsi olan Qaraca çoban obrazı milli qəhrəmanlıq dəyərlərinin simvolu, qəhrəmanlıq ar-
xetipi kimi çıxış edir. Onun necə mənliyə, qeyrət və cəsarətə sahib olduğunu çobanın düşmən-
lə olan dialektindən görə bilirik. Qaraca çoban yeni səviyyəyə keçid edib dəyişib, yəni trans-
formasiyaya uğrayıb. Qaraca çoban obrazı dastanda qəhrəmanlığı, qorxmazlığı ilə digər oğuz 
bəyləri ilə bir səviyyədə verilib. Sadə qəhrəmanlıq sujeti üzərində qurulan bu boy özündə nə 
qədər müxtəlif, zəngin mübarizə səhnələrini ehtiva edir. Dastanda verilən Qazan xan-Qaraca 
çoban obrazları arasındakı fərqin sosial bərabərsizlik kimi təsvir olunması “Kitabi-Dədə Qor-
qud” dastanının poetikasına tamamilə yaddır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə şifahi xalq yaradıcılığı ilə maraqlanan-
lar, magistrant və doktorantlar üçün maraq doğura bilər. 
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Н.Т. Гасанова 
 

Единство внутренних сил в устной народной литературе 
 

Резюме 
 

Азербайджанская устная народная литература – наши самые распространенные ви-
ды детской литературы и сказок. Мы видим продолжение и идеальный эффект тради-
ций “Китаби Дeдe Горгуд”. Темы любви и сходства героических эпосов и героических 
описаний неразрывно связаны с эпопеями Дада Коргуда. 

Черная пастух – идеальный тип героя, тщательно продуманный. Как изображение, 
оно имеет все человеческие характеристики. Образ темного Пастыря высоко ценится в 
нашей литературе и в истории духовной мысли.      
   

 N.T. Hasanova 
 

Unity of internal forces in oral folk literature 
 

Summary 
 

Azerbaijani oral folk literature - our most common types of children's literature and fairy 
tales. We see the continuation and the perfect effect of the traditions of the Kitabi Dada 
Gorgud. The themes of love and the similarities in heroic epics and the heroic descriptions are 
inextricably intertwined with the Dada Gorgud epics. 

As an image, it has all human characteristics. The black shepherd is the ideal type of hero, 
carefully thought out. The image of the dark Shepherd is highly valued in our literature and in 
the history of spiritual thought. 
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сания 

Key words: “One Thousand and a quarter an hour. Tatar folk tales”, epic poetry, genre of 
tales, means of artistic expression, means of aristic description 

 
Ədəbi janrlar arasında öz qədimliyi, ideya və məzmun kamilliyi, obraz ahəngdarlığı ilə se-

çilən nağıl janrı zaman-zaman dünya şöhrətli ədəbiyyat nümayəndələrinin ilham mənbəyi ol-
muş, saysız-hesabsız əsərlərin bünövrəsini təşkil etmişdir. Görkəmli rus şairi M. Qorki Salye-
nin rus dilinə tərcümə etdiyi “Min bir gecə” kitabına yazdığı müqəddimədə göstərir ki, ədə-
biyyat tarixində iz qoymuş bir sıra ədiblər, o cümlədən, Apuley, Höte, Balzak, Jorj Sand, 
Anatol Frans, Anderson, rus klassiklərindən Jukovski, Puşkin, Tolstoy və başqaları nağıl 
mövzularına müraciət etmişlər (7, s.4). Folklorşünas-alim P. Əfəndiyev qeyd edir ki, “Azər-
baycanın görkəmli sənətkarları da vaxtaşırı xalq nağıllarına müraciət etmişlər. Bu cəhətdən 
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı, xüsusilə, diqqəti cəlb edir. “Sirlər xəzinəsi”ndə, “Yeddi gö-
zəl”də çoxlu xalq nağıllarından istifadə olunmuşdur. Ş.İ. Xətai, M. Füzuli, M. Əmani, Q. Za-
kir, S.Ə. Şirvani, M.Ə. Sabir, A. Şaiq yaradıcılığında nağıl və nağıl motivlərindən bacarıqla 
istifadə olunmuşdur. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında C. Cabbarlının “Qız qalası”, S. Vurğu-
nun “Ayın əfsanəsi”, “Qız qayası”, “Bulaq əfsanəsi”, M. Rahimin “Arzu qız”, “Qırx qız” poe-
malarının da mövzuları xalq nağıl və əfsanələrindən götürülmüşdür. Ə. Abbasovun “Məlik 
Məmməd”, M.H. Təhmasibin “Çiçəkli dağ” pyesləri, S. Rəhimovun “Pəri çınqılı”, “Gülən ba-
lıq”, Ə. Vəliyevin “Madarın dastanı” əsərlərində nağıllardan istifadə edilmişdir” (2, s. 175).  

Ə. Mirəhmədov özünün ədəbiyyatşünaslığa dair ensiklopedik lüğətində də klassik dövr 
dahi Azərbaycan şairi N. Gəncəvinin dəfələrlə bu janra müraciət etdiyini vurğulayır: “Nizami 
dönə-dönə qeyd edir ki, nağıllar onun yaradıcılığının əsas fikri-bədii qaynaqlarından biri ol-
muşdur. Şairin “Yeddi gözəl” mənzum dastanında bunu xüsusilə, aydın görmək mümkündür” 
(6, s. 151). 

Dahi şəxsiyyətlərin ilk baxışdan sadə görünən bu ədəbi janrdan bəhrələnməsi heç də təsa-
düfi xarakter daşımır. Belə ki, nağıl janrının dərin psixoloji mahiyyət kəsb etməsi artıq müasir 
elm tərəfindən sübuta yetirilmişdir (K.Q. Yunq, M.L. Frants və b.). Fikrimizi görkəmli ədib 
Y.V. Çəmənzəminlinin aşağıdakı sözləri ilə qüvvətləndirmək istərdik: “Bütün Azərbaycan na-
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ğılları içində “Məlik Məmməd” tipik sanıldığı üçün bunun təhlili qeyriləri də izah edər zən-
nindəyəm, çünki hər bir nağıldakı fikir haqqın nahaqqa qələbə çalmasından ibarətdir. Yalnız 
vəqiə və məzmun başqa-başqadır” (1, s. 45). Eyni zamanda “Azərbaycan nağıllarının poetika-
sı” kitabının müəllifi O. Əliyev bu ədəbi janrın malik olduğu tipik xüsusiyyətləri qabardaraq 
göstərir: “Nağıl qəhrəmanında xalqın çoxəsrlik mübarizə prosesində yaranmış arzu və ümid-
ləri ifadə olunur. Nağıl qəhrəmanları müsbət xüsusiyyətlərin - ağlın, qorxmazlığın, dözümlü-
lüyün, zirəkliyin, doğruçuluğun daşıyıcı kimi əks olunurlar” (3, s. 14). Şübhəsiz, sadalanan 
bütün bu keyfiyyətlər nağılın poetik-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirmiş olur. 

Nağıl janrı təkcə öz təsir gücü, estetik mahiyyəti ilə deyil, həm də poetik fiqur və bədii 
təsvir vasitələri cəhətdən son dərəcə zəngin olması ilə diqqəti cəlb edir. R. Qafarlının fikrincə, 
zamanın sınağından çıxmış nağıl janrı bədii ifadə vasitələrinin zənginliyi baxımından yüksək 
səviyyədə dayanır: “Şifahi epik ənənənin zirvəsi sayılan nağıllar bədii cəhətdən kamilliyi ilə 
seçilir. Geniş xalq kütlələri əsrlər boyu yaddaşdan-yaddaşa ötürə-ötürə bu nümunələri zama-
nın sınaqlarından çıxarmış, yalnız ideya və məzmunca deyil, forma, dil və bədii ifadə vasitələ-
rinin zənginliyi cəhətdən yüksək səviyyəyə qaldırmış, spesifik süjetqurma ənənəsini yaratmış-
dır” (5, s. 101-102). Nağılşünas alim O. Əliyev apardığı müşahidələr nəticəsində belə bir qə-
naətə gəlir ki, şərti cəhətdən üç qrupa bölünən nağılların (sehrli, məişət, heyvanlar haqqında) 
hər bir növü özünəməxsus bədii təsvir üsulları ilə səciyyələnir. Buradan aydın olur ki, folklor 
ədəbiyyatının bu qədim janrı poetik elementlər cəhətdən olduqca rəngarəngdir. 

Məlumdur ki, dilin obrazlı vasitələrindən biri olan epitetlərə nağıllarda tez-tez təsadüf edi-
lir. “Epitet təsvir edilən hadisənin bu və ya digər xarakter əlamətlərinin meydana çıxarılma-
sında, onun qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır, haqqında danışılan əşyaya aydınlıq, 
obrazlılıq verir, onun haqqında canlı təsəvvür yaradır” (3, s. 137). Güclü təsvir vasitəsi olan 
epitet qəhrəmanların həm zahiri, həm də daxili xüsusiyyətlərini, müsbət və mənfi əlamətlərini 
dinləyicinin diqqətinə çatdırmaqda əvəzsizdir. O cümlədən, “Min bir çərək saat”da rast gəli-
nən epitetlər qızların gözəlliyini, məkanın füsunkarlığını, hadisənin gerçəkliyini vurğulamaq 
üçün istifadə edilir. Bu epitetlər daha çox obrazların, əşyaların, və ya hadisələrin ümumi sə-
ciyyəsini bildirdiyinə görə ümumfolklor xarakteri daşıyır: “Ümumfolklor epitetləri nağıllarda 
daha çox əşya və ya hadisənin ümumi səciyyəsini verir. Məsələn, Azərbaycan folklorunda iş-
lənən “gözəl qız”, “nurani qoca” söz birləşmələrində müəyyən sözlərlə daha tipik əlamətlər 
əks etdirilir” (3, s. 137). 1765-1766-cı illərdə Moskva Universitetinin nəşriyyat evində işıq 
üzü görən və hazırda nadir nüsxələrindən biri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi 
Kitabxanasında saxlanılan “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın elə həmin rusca nüsxəsin-
dən  götürülmüş aşağıdakı parçada da gənc qızın gözəlliyi ənənəvi epitet ilə nəzərə çatdırılır: 
“Красота одной из двух женщин непрестанно в уме его воображалась. Карие глаза, 
которых острота и сквозь покрывало была видна, столь сильно пронзили его сердце, 
что уже он сам был не свой.” -“Bu iki qızdan birinin gözəlliyi dayanmadan onun xəyalında 
canlanırdı. Baxışları örtüyün altından belə can alan qonur gözlər o qədər onu heyran etmişdi 
ki, heç özünə gələ bilmirdi” (8, s. 14). 

Epik növün bir qolu olan bu janrda fantastik ünsürlər daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. 
Bu baxımdan “Min bir çərək saat” da fantastik obrazlar və səhnələrlə olduqca zəngindir; mifik 
qəhrəmanlar, fövqəltəbii qüvvələr, zaman və məkan məfhumunun çərçivədən kənara çıxması 
bu əsərdə də özünəməxsus şəkildə ifadə olunmuşdur. Azərbaycanın görkəmli cərrah-alimi Ca-
vad Heyətin fikrincə, nağıl janrının əsas poetik xüsusiyyətlərindən biri qəhrəmanların şəkil 
dəyişməsidir: “Nağıllar xalqın təbii və real aləmin fövqündə yaşatdığı qəhrəmanların hekayə-
sidir... Nağıllarda nikbinlik hakimdir, yaxşılıq pisliyə və haqq nahaqqa qələbə çalır. Nağılların 
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xüsusiyyətlərindən biri də şəkil dəyişdirməkdir” (3, s. 140). “Nağıllarda şəkil dəyişdirmək – 
metamarfozadır və elmdə bu şəkildəyişdirmə çevrilmə, dönərgəlik adlanır. Çevrilmə, dönər-
gəlik, şəkildəyişdirmə - metamarfoza nağıl obrazlarının öz məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə 
etdikləri əsas magik üsullardan, fəndlərdən biridir” (4, s. 33). “Min bir çərək saat. Tatar nağıl-
ları”nda tez-tez rast gəlinən xeyirxah ruh - Jeonqa insanların daim həsrətində olduqları, real-
laşmasına can atdıqları əməlləri gerçəkləşdirən, özündə müsbət bəşəri keyfiyyətləri cəmləş-
dirən mifik bir obrazdır. Jeonqa köməyə ehtiyacı olanlara yardım əlini uzadır, dara düşənləri 
çətinlikdən xilas edir, sonsuzluqdan əziyyət çəkən cütlüklərə buta verir. Bu mənada, o, xeyir-
xah insanların ümumiləşdirilmiş obrazı kimi təsvir edilmiş, mifik təfəkkür məhsuludur: “Я 
есть Жеонга царь духов, и я избавил прекрасную Ризу от погибели, в которую было 
ввергнул ея испужавь ея лошадь Зелулу... Это я зделал, продолжал он, чтоб никто из 
женскаго пола прекраснее ея не был: но такими малыми благодеяниями я не доволен, а 
хочу еще разрешить бесплодность сей Принцессы; от нынешняго дня чрезь девять 
месяцовь произведеть она на светь дочь столь же прекрасную, какь и она сама” – 
“Mən cinlər hökmdarı Jeonqayam, Zəlul gözəl Rizanın atını hürküdərək, onu ölümlə üz-üzə 
qoymuşdu. Rizanı ölümdən xilas edən və ən qəşəng qadına çevirən də mənəm. Lakin bu yaxşı-
lığım məni qane etmir, şahzadə xanımın sonsuzluğuna da bir çarə qılmaq istəyirəm. Bu gün-
dən düz doqquz ay sonra onun özü kimi gözəllər gözəli bir qızı olacaq” (8, s. 84). Yuxarıdakı 
nümunədən aydın olur ki, müsbət mifik obraz olan Jeonqa bəşər övladının reallaşdırmaq istə-
diyi, lakin edə bilmədiyi arzularının şəkil dəyişdirmiş, yəni metamarfozaya uğramış təcəssü-
mü kimi öz əksini tapmışdır.  

Ümumiyyətlə, “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın təhlilində, o cümlədən, əsərdə isti-
fadə olunan bədii ifadə və təsvir vasitələrinin müəyyənləşdirilməsində proza poetikası ele-
mentlərinin araşdırılması müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə nağıl janrı, o cümlədən “Min bir çərək saat. Tatar nağıl-
ları”nın poetik xüsusiyyətləri araşdırılmış, bu janrın spesifik üslubunun formalaşmasında 
müstəsna rol oynayan bədii təsvir vasitələrinə diqqət yetirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq, “Min bir çərək saat” türk-tatar nağıl-
larında öz əksini tapmış bədii ifadə və təsvir vasitələrindən söz açılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən Filologiya və Folklorşünaslıq ixti-
sası üzrə təhsil alan tələbələr, magistrantlar, tədqiqatçılar, eləcə də folklor və ədəbiyyatla ma-
raqlanan şəxslər faydalana bilər.  
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          Р.И. Садыгова 
 

Отражение поэтики прозы в произведении 
«Тысяча и одна четверть часа. Татарские сказки» 

 

Резюме 
 

Сказки являются самым плодотворным фольклорным жанром эпического вида и от-
личаются богатыми поэтическими особенностями. С точки зрения языковых особен-
ностей художественного стиля и средств художественной выразительности, сказки счи-
таются неповторимым жанром. В жанре сказка, которая выдержала испытания всех 
времён, широко используются средства художественной выразительности. Сказки от-
личаются от других жанров эпического вида не только своей идеей и сюжетом, но и бо-
гатым наличием фигуры речи, поэтики и формы. Все перечисленные выше качества иг-
рают важную роль в определении поэтического – философского содержания сказки.  

Произведение «1001 четверть часа. Татарские сказки», появившаяся в XVIII веке и 
содержащая в себе ценные сведения об истории, культуре, географии Азербайджана 
той эпохи, также богата элементами поэтики прозы.  

Таким образом, эти сказки, опираясь на тюрко-татарские литературные традиции, 
были созданы как продолжение сказок «Тысяча и одна ночь». 

В статье даётся широкая информация о поэтических фигурах, нашедшие своё отра-
жение в литературной системе, и доводится до сведения эстетическое содержание, ха-
рактерные языковые особенности вышеупомянутого произведения. 

           
R.I. Sadigova 

 

Reflection of the poetics of prose in the work 
“A thousand and one quarters of an hour. Tatar fairy tales” 

 

Summary 
 

Tales are one of the most efficient genres of epic poetry which is characterized by its rich 
poetic features. In terms of artistic language features and means of artistic expression tales are 
considered a unique genre of the folk-lore. Means of artistic expression are widely used in the 
time-tested genre of tales. Tales differ from other genres of the epic genre not only in idea and 
content, at the same time in form, language and the abundance of poetic figures. All these 
pecularities play an extremely important role in determining the poetic-philosophical content 
of the tale. 

“Tatar fairy tales”, arose in the XVIII century which contains precious information about 
the history, culture and geography of Azerbaijan at that time, is also very rich in elements of 
prose poetics. Benefited from the Turkish-Tatar literary tradition these tales have been created 
as a continuation of “'A Thousand-and One-Nights Tales”. The article provides detailed 
information about the poetic figures reflected in the artistic system of the emphasized work, 
the aesthetic content and the characteristic language features of the work. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2022 
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Dialoji mətnin qurulmasında əsas arxitektorik funksiyanı giris və sonluq daşıyır. Belə ki, 

onlar dialoji mətni bütöv bir nitq vahidi kimi müəyyənləşdirir və onun quruluş xüsusiyyətini 
daha çox əyani surətdə göstərir. 

Mətnin əvvəlində verilmiş adresata müraciət dialoqlaşdırılmış epistolyar monoloqun əla-
mətlərinin linqvistik ifadə vasitəsidir və epistolyar monoloqun dialoqlaşmasına xidmət edir. 
Onun əsas funksiyası adresatın diqqətini özünə cəlb etməkdir. 

Girişdə diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri də monoloqları dialoqlaşdıran xitabların iş-
lədilməsidir. Onlar xüsusi ad, familiya, qohumluq əlaqələri bildirən sözlər və s. şəklində işlə-
nir. Y.M. Qalkina-Fedoruk xitabları belə xarakterizə edir. “Xitablara daha çox dramatik və 
epistolyar əsərlərdə, bədii əsərlərdə, surətlərin dilində, lirikada, publisistik məruzə və nitqlər-
də rast gəlmək olur” (2, s. 63). 

Məlumdur ki, xitabların ardıcıl olaraq uzun müddət işlənməsi adət və formal şəkil aldıqda 
onların ilkin mənası mücərrədləşir və solğunlaşır. Lakin əgər xitablarda “semantika tam itib 
getsə, onların varlığından danışmaq belə olmaz. İlkin mənasından tamamilə ayrılmasına və bu 
mənanın solğunlaşmasına baxmayaraq, onda müəyyən semantik məna özünü göstərir” (3, s. 
25). Məktublarda xitablar müəllifin adresata münasibətini özündə əks etdirdiyi üçün müəyyən 
semantik məna daşıyır. Xitablar bir növ qiymətləndirmə xarakterinə malikdir. Onlarda müs-
bət, mənfi, adi və s. münasibətlər öz əksini tapır. Onlar yalnız müraciət etmək, əşyanı adlan-
dırmaq üçün yaranmamışdır. Xitablar həm də müəyyən dərəcədə müraciət edilən, adlandırılan 
hadisə və əşyanı xarakterizə etmək xüsusiyyətinə malikdir. Epistolyar üslubda da xitabların 
müxtəlif növləri işlədilir: dostluq münasibətlərini bildirən, eləcə də adi təntənə ifadə edən, 
rəsmi və s. xitablar. 

Əzizləmə mənası ifadə edən xitablar ismin əvvəlində işlənən təyinlərə müxtəlif şəkilçilər 
artırmaqla düzəlir. Bəzən isə təyinə deyil, ismin özünə də bu şəkilçilər artırılır. Bu zaman 
isimlər, adətən, ayrıca işlənir və sadə xitabları əmələ gətirir. Bununla əlaqədar olaraq, epistol-
yar mətnlərdə xitabların quruluşca iki növü işlədilir: 1) Sadə xitablar: “Nigar!”, “Bacılı-
ğım!”, “Ağa”, “Qardaşım”; 2) mürəkkəb xitablar; a) iki sözdən ibarət olanlar: “Nadir müəl-
lim”, “Əzizim Cavad!”, “Möhtərəm Arif” və s. b) üç və daha artıq sözdən ibarət olanlar: 
“Hörmətli Səməd müəllim!”,  “Vətənimin igid oğlu!”, “Hörmətli və əziz bacım Əzizə!” 

Müəllif ilə adresat arasındakı münasibətin xarakteri mürəkkəb xitablarda daha aydın nə-
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zərə çarpır. Belə xitabların birinci tərəfini təşkil edən təyinlər müxtəlif nitq hissələri, tərkiblər, 
söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Onların bu xarakterə, belə tərkib hissələrinə malik olması 
müəllifin fərdi xüsusiyyəti ilə sıx bağlı olsa da, epistolyar üslubun ştamplarını təşkil edir. La-
kin onların işlənməsində müəllifin yazı üslubu ilə əlaqədar olaraq fərdi nitq xüsusiyyətləri də 
özünü göstərir. Epistolyar monoloqları dialoqlaşdıran linqvistik amillərdən biri də orada işlə-
nən “mən”, “sən”, “siz” əvəzliklərinin, birinci və ikinci şəxsin tək və cəmini bildirən şəxs 
sonluqlarının, ümumiyyətlə, birinci və ikinci şəxsi ifadə edən bütün qrammatik əlamətlərin 
üstünlük təşkil etməsidir. Bu da üslubun özünün xarakterindən yaranır. 

Məktublar özünün konkret adresata bilavasitə müraciəti ilə xarakterizə olunur (1, s. 45). 
Deməli, burada nitq birinci şəxsdən ikinci şəxsə yönəldilmiş olur.  

Epistolyar üslubda müəllifin həqiqi “mən”i ilə nəql edənin “mən”i üst-üstə düşür. Bundan 
fərqli olaraq bədii ədəbiyyatdakı saxta “mən”dir, müəllifin özü deyil, obrazlardan biridir. Bə-
zən bədii əsərlərdə oxucuya müraciətlə işlədilən “sən” əvəzliyi epistolyar üslubdakı “sən”ə 
oxşayır. Məktublarda  “sən” əvəzliyi real adresata müraciətlə işlədilir. Məktub hər hansı ədəbi 
janrdan özünün konkret adresata birbaşa müraciəti ilə fərqlənir. Bədii əsərlərdəki “sən” isə 
oxucu kütləsinə müraciətlə işlədilmişdir. Yazıçılar oxuculara birbaşa müraciət etmək, oxucu 
ilə müəllif arasında daha səmimi münasibət yaratmaq istəyəndə, adətən, ikinci şəxsin təkindən 
istifadə edirlər. B.P. Çixaryov qeyd edir: “Buslayevə görə, bu ona əsaslanır ki, “sən” əvəzliyi 
ümumiyyətlə, hər hansı bir şəxsin əvəzinə işlənə bilər” (4, s. 96). İkinci şəxsin belə qeyri-
müəyyən şəxsi bildirməsi şəxsə bilavasitə münasibətə yenilik təravət verir.   

Əvəzlik (mətndən kənarda götürüldükdə) öz məna dairəsinə görə çox mücərrəddir, o “ən 
ümumi” sözdür. Mətndə isə əvəzliyin mənası çox konkretləşmişdir. Onların hər birinin arxa-
sında real insan durur.  

Xitablar daşıdığı funksiyalarına görə də fərqlidir. Bu da onların rəngarəng üslubi çalarları 
ilə bağlıdır. Bu cür rəngarəngliyin müəyyən səbəbləri vardır. Bunlardan ən vacibi xitabların 
ayrı-ayrı ədəbi janrlarla bağlılığıdır, yəni xitablar danışıq-məişət, klassik poeziya, folklor, sa-
tira, nəsr, lirika kimi janrlardan asılı olan bu və ya digər üslubi priyoma çevrilir. Şübhəsiz, bu 
cür müxtəlifliklərin meydana çıxmasına leksik vahidlərin seçilməsi səbəb olur. Məsələn, əgər 
xalq yaradıcılığında daha çox xitab funksiyasında əzizləmə səciyyəli eyni tipli sintaktik bir-
ləşmələr çoxluq təşkil edirsə (məsələn: canım ata, gözüm ana, başına döndüyüm oğul, başına 
döndüyüm xan, əmim qızı və s.) çağdaş ədəbiyyatda bu vahidlərin daha fərqli sintaktik birləş-
mələrini izləmək olur. Məsələn, çeşmi-xumarım, ey süsən-sünbülüm, ey huri liqalım, mələk si-
malım, ey tuba boylu yar, ey kirpiyi xəncər, qaşı zülfüqar, ey Məkkəni, Mədinəni yaradan 
(Vaqif), qədrini bilmədiyim dost, nazlı nigar, ey sərvərim, ey tacidarım, ey bivəfa yarım (S. 
Vurğun) kimi növbə-növ sintaktik birləşmələr şəklində olan xitablar bədii-fərdi yaradıcılığın 
məhsuludur. 

Yeri gəlmişkən, xitablarla əlaqədar bir mühüm cəhəti da qeyd etməyi lazım bilirik. Məsələ 
burasındadır ki, xitabların üslubi müxtəlifliyi ancaq ədəbi janrların növləri ilə bağlı deyil, hə-
min üslubi rəgarəngliyin meydana çıxmasına xitabların ayrı-ayrı funksional üslublarla əlaqəsi 
də səbəb olur. Belə ki, xitabların əksər hissəsindən danışıq-məişət dilində, az bir qismindən 
rəsmi-işgüzar və epistolyar üslubda istifadə edilir. Bu o deməkdir ki, xitablar həmin funksio-
nal üslubların aparıcı dil vahidləridir. Bu cəhət də öz növbəsində xitabların üslubi çalarını 
müəyyən edir. Beləliklə, xitablar fonduna, bir tərəfdən, ədəbi janrlarla bağlı ekspressiv çalar 
və boyalar daşıyan xitablar, digər tərəfdənsə, funksional üslublarla əlaqəli müəyyən üslubi ça-
lara malik xitablar daxildir. Şübhəsiz, xitablara məxsus bu cür üslubi zənginliyin bədii yaradı-
cılıqda rolunu öyrənmək və aşkara çıxarmaq üçün üslubi baxımdan əhəmiyyətli sayılan bir 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 48

qrup xitabları da nəzərə almalıyıq ki, bunlar arxaikləşmiş, fəal istifadədən qalmış xitablardır. 
Bu cür xitabların passiv fonda keçməsi təbiidir. Çünki dilin başqa tarixi kateqoriyaları kimi, 
xitablar da köhnəlir və ya yeniləşir. Odur ki, bədii ədəbiyyatda xitabların üslubi funksiyala-
rının təhlili zamanı bu cəhət də nəzərə alınmalıdır. 

Bədii əsərlərdə xitabların bütün növləri üslubi məqsədlərlə işlədilir (həm obrazlısı, həm də 
neytral xarakterlisi). Məhz müxtəlif səciyyəli üslubi rəng və boyalara malik xitabları qarşılaş-
dırılmış bir tərzdə işlədərək yazıçı əsərin müxtəlif üslubi tələbatlarının yerinə yetirilməsinə 
nail olur.  

Xitabların əsas funksiyası müraciəti qiymətverici-xarakterizəedici aspektdə formalaşdır-
maqdır. Məhz bu funksiyanı  gerçəkləşdirən xitablar bədil ifadə və bədii təsvir vasitəsinə çev-
rilir. Belə ki, müxtəlif ekspressiyalı xitablar, danışanın nitqini fərdiləşdirir və xarakterizə edir, 
səciyyələndirir, yəni bunların sayəsində hər birinin savad dərəcəsi, ictimai mövqeyi, məzhəbi, 
davranış tərzi, daxili aləmi və s. cəhətləri haqqında təsəvvür yaradır. Şübhəsiz, həmin üslubi 
məqsədlərin öhdəsindən gəlmək üçün danışan ən əvvəl rəngarəng ekspressiyaya malik olan 
danışıq-məişət üslubuna məxsus xitablar və onların vasitəsilə maraqlı sintaqmlar qurub işlə-
məyə çalışır. Bunun nəticəsi olaraq, xitab bir tərəfdən həmsöhbətləri səciyyələndirir, digər tə-
rəfdən isə, onlar arasında mövcud olan münasibətlərin xarakterini açıb göstərə bilir. Beləliklə 
də, xitablar eyni zamanda həm bədii ifadə, həm də bədii təsvir vasitəsi kimi iki funksiyada çı-
xış etmiş olur. Fikrimizi bədii parçalar üzərində bir qədər də açıqlamaq istərdik: 

Həmzə: Adə, Səfər! Səfər! 
Səfər: -Bəli ağa! 
Həmzə: - Get o biri otaqdan qızı çağır gəlsin... Özün də gəl onunla. Tez!  
Səfər: Deməli, mən də saldat kimi onun yanında gəlim ki, qaçmasın, də! 
Həmzə: - Adə, yeri, nadürüst oğlu! Sənə deyirəm get-get, gəl-gəl! 
Səfər: Baş üstə, ağa! 
Misal gətirdiyimiz dialoq C. Cabbarlının “Vəfalı Səriyyə” pyesindəndir. Yazıçı mənaca 

bir-birinə əks olan söz və ifadələri xitab funksiyasında işlədərək personajların bir-birinə zidd 
ictimai təbəqələrə aid olduqlarını göstərmişdir: bunlardan biri dövlətli mülkədar, o biri kasıb 
nökərdir. Bu iki personaj həm cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi, həm də mədəniyyəti ilə fərqlənir. 
Bu isə onların dilində, müraciətində də özünü büruzə verir. Səfərin xitabı nə qədər tərbiyəli-
dirsə, Həmzənin xitabı bir o qədər təhqiredicidir. Lakin bu üslubi məqsədin gerçəkləşməsinə 
xitabları əhatə edən sözlərin leksik mənası, felin əmr forması və intonasiya da müəyyən  də-
rəcədə kömək edir. 

Qeyd etməliyik ki, yazıçı heç bir müsbət və ya mənfi ekspressiv çalar daşımayan belə lek-
sik vahidlərdən xitab funksiyasında istifadə edərək bədii tiplərin həm xarakterini, həm də mü-
nasibətlərini ifadəli tərzdə qiymətləndirə bilir.  

Məqalənin aktuallığı. Uzun tarixi inkişaf dövrü ərzində müxtəlif müraciət üsullarının for-
malaşması, onların paralel işləkliyi, pərakəndə şəkildə yayılması bu formaların elmi və sis-
temli şəkildə araşdırılmasını  tələb edir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, tarixən Azərbaycan dilində  
mövcud olmuş, hazırda da işlənən müraciət formalarının nitqdə rolu və yeri, funksiyaları  ge-
niş şəkildə araşdırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə istifadə olunan faktiki materialın  
təhlili nəticəsində əldə edilən qənaət nitq mədəniyyəti üzrə xüsusi kurslarda istifadə oluna 
bilər.  
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Стилистические особенности форм  
обращения в азербайджанском языке 

 
Резюме 

 
В статье рассматриваются стилистические особенности форм обращения в азер-

байджанском языке. Отмечено, что когда последовательная длительная обработка форм 
обращения принимает форму привычки и формальности, их первоначальный смысл 
становится абстрактным и исчезает. Однако если семантика в формах адресации пол-
ностью утрачена, говорить об их существовании  невозможно.  

 
G.N. Huseynova, K.I. Alakbarova 

 
Stylistic features of addressing forms in the Azerbaijani language 

 
Summary 

 
The article deals with the stylistic features of addressing forms in the Azerbaijani 

language. It is noted that when consecutive long-term processing of addressing forms takes 
the form of habit and formality, their original meaning becomes abstract and disappears.  
However, if the semantics in the addressing forms are completely lost, it is impossible to talk 
about their existence. 
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Dil sistemində ən çox dəyişən hissə lüğət tərkibidir. Bu dəyişmə prosesi iki istiqamətdə 

özünü göstərir: 
1. Yeni sözlərin yaranması hesabına; 
2. Köhnəlmiş sözlər hesabına. 
Birinci halda müxtəlif yollar və vasitələrlə yeni sözlər yaranırsa, ikinci halda fikrin ifadə-

sinə xidmət edən dil vahidləri fərqli səbəblərdən işləklikdən düşür və lüğət tərkibinin passiv 
fonduna keçərək arxaikləşir. 

Azərbaycan dilinin yazılı abidələri əsasında aparılmış tədqiqat göstərir ki, bu abidələrdə 
dilin lüğət fondundakı köhnəlmiş sözlərin xüsusi çəkisi az deyildir. Belə bir çoxluq arxaizm-
lərin' nitq hissələri üzrə paylanmasının ümumi mənzərəsini öyrənmək üçün kifayət qədər ma-
terial verir. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, arxaizmlərin nitq hissələri üzrə təsnifi ar-
xaikləşmənin səbəblərini, prinsiplərini, polisemantiklikdən monosemantikliyə doğru inkişafı-
nı, habelə leksik sistemdə dəyişmənin qrammatik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqat prosesində toplanmış arxaizmlərin nitq hissələri üzrə qruplaş-
masının ümumi mənzərəsini təyin etməyə çalışaq. 

İsimlər. Araşdırmalar göstərir ki, nitq hissəsi kimi isim olan arxaizmlər sayca ən çoxdur. 
İsimlərin belə çoxluğunun səbəbi təbiidir. Çünki dilin lüğət tərkibindəki əsas söz qrupu da 
isimlərdir. Təbiət və cəmiyyətdə olan əşya, hadisə və predmetlər böyük çoxluğu əhatə edir və 
bu çoxluqda dəyişmələr sürətlə baş verir. Həmin dəyişmələr leksik vahidlərin köhnəlməsində 
də özünü göstərir. Buradan da isimlərin arxaikləşmə prosesinə daha tez məruz qalması aydın-
laşır. Şübhəsiz ki, yazılı abidələrin hər birində kifayət qədər arxaik isimlər tapmaq olur. Mə-
sələn: 

tutsaq - dustaq 
Tutsaq oldığın oğlandan saqlarlardı (5, s. 55). 
Çəri - qoşun 
Sabah turu gəlib yüzünə baxan gözlər, 
Gərək ki, ğəm çərisi üsdinə müzəffər ola (7, s. 30) 
Düzəltmə isim 
Əsən- sağ, əsənlik - sağlıq 
Əvvəl sağlığa çalalum, sağlıq gəlsün, 
Əsənligə çalalum əsənlik gəlsün (5, s. 100). Eyilik bilməz adamdan... göpək yeg (5, s. 
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150) Gözləri, qaşi, raxi, zülfi çəridir hüsnün, 
-çı, -çi, -çu, -çü şəkilçilərinin artırılması ilə əmələ gələn düzəltmə isimlərə abidələrdə çox 

rast gəlinir. 
Məsələn, av -avçı, aqın -aqınçı, ayağ -ayağçı və s. 
ozan - aşıq 
Evimizə ozan gəlibdir, Pərgarı pozan gəlibdir, Gündüz olan işləri Gecə yazan gəlibdir. 

Baydaq - bayraq 
Sənubərin gəcavəsi o üsti qırmızı ələm və baydaq olandır (9, s. 85). 
Baba - ata mənasında 
Odur mənim oğlum, mənəm babası (9, s. 50) al-hiylə, yalan 
Deyər al eylədi Şəhriyar mənə (9, s. 110) 
qabaq-alın mənasında 
Hələ bir bax qaş, gözə, qabağə... (9, s.70) 
İsimlərə aid nümunələrin sayını kifayət qədər artırmaq olar. 
Arxaik isimlərə aid misallar: ayaq-badə, dusaq-buxov, ətmək-çörək, küvlək- bardaq, yəx-

ni-qovurma, yoğurd-qatıq, cilasın-pəhləvan, aqça-pul, yundum-yal (it yemi), kəpənək-yapıncı, 
yund-day (at balası), cida-qılınc, börk-papaq, tuğulqa-dəbilqə, suç-günah, quv-iftira, böhtan, 
uçmaq-cənnət, us-ağıl, öyüklük-yaxşılıq, göstək-ümid və s. 

İsim qrammatik cəhətdən nə qədər sabit isə, leksik məna cəhətdən bunun əksinə olaraq, 
qeyri-sabit və dəyişkəndir. Bu dəyişkənlik özünü isimlərin morfoloji üsulla düzəlməsində də 
göstərir. 

-ağ, -ək, -q, -k. Söz köklərinin sonuna artırılaraq əşya, yer, mücərrəd məfhum bildirən 
sözlər yarada bilir. Bu şəkilçi müasir dildə də işləkdir. Lakin bir sıra sözlərin tərkibində həmin 
şəkilçinin daşlaşması müşahidə olunur (qonaq, otaq, yanaq). 

-anaq, -ənək. Tədqiqatçılar bu şəkilçini az məhsuldar şəkilçilər cərgəsinə daxil edirlər 
(döyənək, boğanaq, biçənək, tozanaq, dəyənək və s.). 

-daş, -taş, -diş. Bu türk dilləri üçün ortaq şəkilçi sayılır. Üç fonetik varianta malik bu şə-
kilçinin müasir Azərbaycan dilində -daş variantı işləkdir. -diş variantı KDQ-də bir sözdə - 
sağdiş (İki qardaş bir-birinə sağdiş oldular). 

Sifətlər. Sifət lüğət vahidinin ifadə etdiyi məzmunda əksini tapır. Yazılı abidələrdə işlən-
miş bir sıra sifətlər müasir dil üçün arxaikləşmişdir. 

“Ulu oğlım, ulu qardaşım yoq. Həman biləgindən gəz çıqarub, atını tərkilərini tartdı urdı” 
(5, s. 150). 

Ağca tozlı qatı yayım zari-zari inlər, 
Sadaqda oxum kişin dələr (5, s. 65). Visalə doyımaz canum, fəraqə taqəti yoxdur, 
Fəraqun odu həm yegdür visalun ehtimalından. (7, s. 25) 
Arı (təmiz, saf) (Aydan an, sudan duru) 
Yaxud: (Ağ qızım, arı qızım Dağlardan qarı qızım); 
Dərdi ilə çü əsrükəm dürdi ilə yazam xumar, 
Pəs nedəlüm çü xəstəyüz dərdümüzə dəva gərək (7, s. 75). Ballu-şirin mənasında: Bir şirin 

kövtarlu, bir ləbi-ballu (9, s. 90) 
sag-doğru mənasında: Sənubərəm, mən söylərəm sağ sözü Yeg-yaxşı: O zaman onun üçün 

sağ olmaqdan, ölməki yekdir (9, s. 70) 
Təlx- acı mənasında 
Odur ki, həq sözün onun zəmirmünir 
Qəlbinə təlx görüb sahibi-qəzəb olasan. 
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Dana-bilikli: İndi bildim ki, nadansan, Dana belə olmaz (9, s. 120) 
Dürlü (müxtəlif): İki xoncə dürlü cəvahirlərdən müzəyyən edüb. 
Qut (xeyir) və ud isimlərinə -suz, -lu şəkilçiləri artırılmaqla yaradılmış arxaik düzəltmə si-

fətlər də abidələrdə rast gəlir. 
Qədəmi qutsuz gəlin deyincə, udsuz gəlin desinlər (Kitabi-Dədə Qorqud, 2004: s. 200) 
Qurd ağzı qutlu olar (5, s. 150) 
Qut sözü müasir Azərbaycan dilində az olsa da, rast gəlinir. Məsələn, Bir nənə dürməyi 

verib ye, 
ürəyinə qut olar, -dedi. 
Sifətlərə aid nümunələr: qutlu-mübarək, qavat-axmaq, udlu-abırlı, ulu-böyük, qatı-möh-

kəm, bərk, al-qırmızı, ərcəl-fərsiz, arqırı-çılpaq, qaba-sərt, möhkəm-bərk, əski-köhnə, qədim, 
qarı-qədim, əsən-sağ, salamat, simüz-kök, sası-iyrənc, murdar, əhləb, ağır-böyük və s. 

-gə sifət düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçidir. Onun öz sözünə əlavə olunaraq özgə sifəti 
yaratması göstərilmişdir. 

-ğan, -gən. Feillərə artırılaraq sifət düzəldən şəkilçidir. Az məhsuldar şəkilçidir. Subyektə 
aid olan bir 

iş və ya hərəkətin daimi xarakterdə olduğunu, vərdiş halına keçdiyini bildirir. 
Söyləgən, oynağan dürust biçimdə, Hər yanında ötgən sözüm olaydı. 
qun, -ğun, -gin, -gün. Əşyanın hal və vəziyyətini bildirən sifətlər düzəldir. Yorğun, azğın, 

çovğun, durğun. 
Ağ otağım, zərrin taxtım olaydı, Ötgün sözüm, kəsgin baxtım olaydı, Ələsgərəm, cavan 

vaxtım olaydı, Qocalıq qəddimi əyib Müşgünaz. 
-im. Bu şəkilçi ilə düzələn sifətlərdə ölçü anlayışı mənası özünü göstərir. -im şəkilçisi XIX 

əsrə qədər çox az məhsuldar olmuşdur. “Bir içim su ver dəşti-ğəmin avarəsinə” (10, s. 55). 
Məqalənin aktuallığı. Qədim yazılı abidələrin, klassiklərin əsərlərinin dilində işlənmiş, 

lakin müasir dövrdə fəal şəkildə işləklikdən düşən leksik vahidlər müxtəlif tədqiqatçılar tərə-
findən araşdırılmış və onların dildəki yeri, mövqeyi haqqında fikirlər söyləmişlər. 

Dil vahidlərinin araşdırılmasının aktuallığını təmin edən amil onun (dilin) daima inkişaf 
etməsi və zənginləşməsidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təqdim olunan məqalədə sözlərin köhnəlməsi prosesində işlək-
likdən düşən dil vahidlərinin nitq hissələri üzrə qədim dil nümunələri əsasında aparılmış qısa 
bir mənzərəsi təsvir edilmiş, onların dilin bugünkü səviyyəsində mövqeyi haqqında fikirlər 
söylənilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təqdim olunan bu məlumatdan tədqiqatçılar, 
müəllimlər, tələbələr istifadə edə bilər. 
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М.Х. Мамедова 
 

О некоторых слово группах в пассивном языковом фонде 
 

Резюме 
 

 Лексика языка представляет собой богатейшее сокровище, которое имеет не-
посредственное отношение к истории, культуре, социально-экономическому и социаль-
ному развитию народа и отражает изменения в этих сферах. Изменения в лексической 
системе имеют причинно-следственную связь и могут более консервативно защищать 
количественные и качественные изменения. В связи с этим последовательное изучение 
лексики языка, раскрытие характера как межъязыковых, так и экстралингвистических 
явлений, влияющих на лексическую систему, играет исключительную роль в выявле-
нии особенностей изменений в языке. 

Любая система объективной реальности, будь то статическая или динамическая, на-
ходится в постоянном действии. Потому что статика возникает из положения одной 
системы относительно другой и объясняется относительностью движения. Если прин-
ять непрерывное функционирование всех систем, то подтверждается постоянное разви-
тие языка как сложной системы. Это изменение должно проявиться на всех структур-
ных уровнях системы. Так, меняется и лексическая система языка. 

На разных этапах исторического развития язык выступает как одно из средств 
реагирования на коренные изменения в жизни народа. Эта реакция проявляется прежде 
всего в лексическом фонде языка. Включение новых слов в словарь влияет на предыду-
щие единицы этого фонда. Изменения этнокультурных условий привели к архаизации 
некоторых слов, устоявшихся в предшествующем культурном контексте. Отслежива-
ние этапов развития азербайджанского литературного языка является одним из основ-
ных способов изучения процесса изменения его лексического фонда. 

 
M.H. Mammadova 

 
About some word groups in the passive language fund 

 
Summary 

 
The vocabulary of the language is a rich treasure, which is directly related to the history, 

culture, socio-economic and social development of the people, and reflects the changes in 
these areas. Changes in the lexical system have a cause-and-effect relationship and can protect 
quantitative and qualitative changes more conservatively. In this regard, the consistent study 
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of the vocabulary of the language, the disclosure of the nature of both interlinguistic and 
extralinguistic phenomena affecting the lexical system, plays an exceptional role in revealing 
the characteristics of changes in language. 

Any system of objective reality, whether static or dynamic, is in constant operation. 
Because statics arises from the position of one system relative to another and is explained by 
the relativity of motion. If the constant functioning of all systems is accepted, then the 
constant development of language as a complex system is confirmed. This change must 
manifest itself at all structural levels of the system. So, the lexical system of the language also 
changes. 

At various stages of historical development, language acts as one of the means of reacting 
to fundamental changes in the lives of the people. This reaction manifests itself first of all in 
the lexical fund of the language. The inclusion of new words in the dictionary affects the 
previous units of this fund. Changes in ethnocultural conditions lead to the archaization of 
some of the words that were settled on the previous cultural basis. Tracking the development 
stages of the Azerbaijani literary language is one of the main research ways to study the 
process of change in its lexical fund. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 17.05.2022 
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Mətnlərdə qüvvətləndirici sözlərin əhəmiyyəti 
 

Xatirə Əvəz qızı Qocayeva 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
Azərbaycan Dillər Universiteti 

E-mail: khatira.gocayeva@mail.ru 
 
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. F.F. Cahangirov, 
                 filol.ü.f.d., dos.  S.B. Mustafayeva 
 
Açar sözlər: mətn, cümlə, qüvvətləndirici sözlər, ədat, məna, nitq, emosional 
Ключевые слова: текст, предложение, усиливающие слова, частица, смысл, речь, 

эмоциональный 
Key words: text, sentence, intensifying words, particle, meaning, speech, emotional 
 
Mətnlərdə qüvvətləndirici sözlərin yerlərinin müəyyən edilməsilə bağlı məsələ hələ də 

tam həllini tapmayıbdır (1, s. 333). E.İ.Hacıyev cümlədə qüvvətləndirici sözlərin yerilə ilə 
konkret fikir olmadığı qənaətindədir (2, s. 432). Qüvvətləndirici sözlər adətən cümlədə aid ol-
duqları sözlərdən ya bilavasitə əvvəl və ya sonra işlədilə bilir. Məsələn: 

Again it was only Charlotte who spent most of the evening listening to Mr. Collins (3, s. 
90). ‘Yenə də bu yalnız Şarlotta idi. O, gecənin çox hissəsini cənab Kollinə qulaq asmaqla ke-
çirtmişdi’. 

So, she follows her brother to London, hoping to see him there too. ‘Beləliklə, o, qardaşı-
nın arxasınca Londona gedir. Ümid edir ki, onu da orada görəcəkdir’. 

Müasir qrammatika kitablarında qüvvətləndirici sözlər ədatlar kimi də adlandırılır. Bu cür 
sözlər mətn tərkibində əsasən aşağıdakı kimi yerləşdirilə bilər: 

1) Only ədatı adətən aid olduğu sözlərdən əvvəl və mümkün qədər ona yaxın olur. Mə-
sələn: 

Only Charlotte herself was quite satisfied. ‘Yalnız Şarlotta özü tamamilə razı idi’. 
That day was Mr Collins’ last as Longbourn, and he only left the hall with many speeces 

of thanks. ‘O gün cənab Kollinin Lonqbornda sonuncu günü idi və o, yalnız çox təşəkkür nitqi 
ilə zalı tərk etdi’. 

2) Birləşdirici ədatlardan olan too ədatı aid olduğu sözdən sonra, yaxud cümlənin sonunda 
yerləşir. Qeyd edək ki, too ədatının cümlənin sonunda yerləşməsi varinatı daha çox işlənən 
varinatdır. Məsələn: 

Elizabeth had to confess to herself that Charlotte really appeared to be happy too. 
‘Elizaveta öz-özünə etiraf etməli oldu ki, Şarlotta da həqiqətən xoşbəxt görünürdü’. 

She spoke loudly and decidedly on every matter too. ‘O, da hər mövzu ilə bağlı yüksəkdən 
və qərarlı danışdı’. 

3) Also birləşdirici ədatı ya xəbərin ad hissəsindən sonra, ya da cümlənin sonunda işlənir. 
Məsələn: 

Maria was also shopping in the village. ‘Maria da alış-verişi kənddə edirdi’. 
When she was able to control her anger, she changed the conversation also. ‘O, öz qəzə-

binə nəzarət edə biləndə, söhbəti də dəyişdi’. 
4) İnkar ədatlarından olan not adətən bağlayıcı, modal və köməkçi feillərdən sonra işlənir. 

Not inkar ədatı adətən aid olduğu sözdən, yaxud tərkibdən əvvəl də emfatikliyi artırmaq məq-
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sədilə işlənə bilər. Məsələn: 
I did not believe that she took care of him. ‘Mən inanmadım ki, o, onun qayğısına qalıb’. 
I am not sure the friend was Bingley, as Darcy did not mention the name. ‘Mən dostun 

Binqley olmağına əmin deyiləm. Çünki Darcy həmin adı çəkmədi’. 
Elizabeth could not speak for a moment. ‘Elizabet bir dəqiqəlik danışa bilmədi’. 
He asked us not to make a noise. ‘O, bizdən xahiş etdi ki, səs salmayaq’. 
This is not what we want. ‘Bu bizim istədiyimiz deyil. 
O.Musayev yazır ki, əgər cümlədə bir neçə köməkçi feil varsa, o halda not inkar ədatı 

birinci feildən sonra durur (1, s. 337). Məsələn: 
Will he have sent the letter by this time tomorrow? ‘O, sabah bu vaxta kimi məktubu gön-

dərmiş olacaq?’ 
Qüvvətləndirici ədatlara just ‘yalnız’, even ‘hətta’, yet ‘hələ’, only ‘yalnız’, simply ‘sadəcə 

olaraq’, still ‘hələ’ və s. aid ola bilər. 
Məsələn: 
Just for Amelie it had begun. As the scream rose in the night last night, she was seized by 

a gripping certainty about what had happened. She just wanted to follow her instincts. She 
moved through the narrow channels of the forest. She had found the object she had been 
looking for just since morning. She tried to peer down into the water when she was holding 
the lantern high (4, s. 45). ‘Bu ancaq Ameli üçün başlamışdır. Keçən gecə qışqırıq yüksəldik-
cə, o, nə baş verməsilə bağlı artan əminliklə pəncələşirdi. O, sadəcə olaraq öz hissləri ilə hərə-
kət etmək istəyirdi. O, meşənin dar kanalı ilə irəliləyirdi. O, ancaq səhərdən axtardığı obyekti 
tapmışdı. O, lində fənər tutanda çalışırdı ki, suyun dərinliyinə baxsın’. 

Bu mətn parçasında işlənən just ədatı oxucunun, yaxud dinləyənin diqqətini müəyyən sö-
zə, yaxud cümləyə və ya da bütün ifadələrə cəlb etmək məqəsdilə işlədilir. Bu nümunədə iki 
dəfə just ədatının təkrarlanması mətndə təkrarlanaraq semantik çalarları gücləndirir.  

İngilis dilində qüvvətləndirici ədat kimi, daha çox rast gəlinənlərdən biri də even ədatıdır. 
Even ədatı adətən cümlə üzvlərinə aid olması və onların ifadə etdiyi mənanın qüvvətləndir-
məsi baxımından sərbəst hesab edilir (5, s. 26). Even ədatı cümlənin bütün üzvlərinə aid ola 
bilər və bu ədatdan sonra gələn üzv mətində aktuallaşır.  

Only qüvvətləndirici ədatı əsasən mətndə köməkçi nitq hissələri tema və remaya xidmət 
edən elementlər kimi fəaliyyət göstərir. Only ədatı çox halda leksik-intonasion vasitə kimi nə-
zərdən keçirilə bilir. Məsələn: 

The only thing she was certain of was that it had not been still light when she had crossed 
the canal. She set out along the path that wound through the tangled foliage of the island. 
Why had not she only noticed that night was falling? ‘Onun bildiyi yeganə şey o idi ki, o, ka-
nalı keçəndə hava hələ işıqlaşmamışdı. O, adanın qarışıq xəzəli arasındakı cığırla yoluna da-
vam etdi. Nə üçün o, yalnız gecənin düşdüyünü müşahidə etməmişdir?’ 

Bu mətndə işlədilən only ədatı ismin əvvəlində gələrək intonasion göndərmə ilə mətnin 
ağırlıq yükünü artırır.  

Qüvvətləndirici ədatlar məsələn, just, even, mövcudlaşdırıcı ədatlar namely, such as, müb-
tədanın əvvəlində işlənərək remalaşdırma vəzifəsini görür. Göstərilən ədatlar aid olduğu müb-
tədanın mənasını ya qüvvətləndirir, ya məhdudlaşdırır, ya da inkar edir. İşlənmə dairəsinə gö-
rə ingilis dilində mübtədanın qarşısında nisbətən çox işlənən remalaşdırıcı only və even ədat-
larıdır ki, bunlar da Azərbaycan dilinə “yalnız”, “təkcə”, “ancaq”, “isə” ədatları ilə tərcümə 
olunur. Məsələn: 

1) Mrs.Hadson’s only relaxation was to come up after she had served the dinners and 
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have a little chat with her gentleman (6, s. 97). ‘Xanım Hadsonun yeganə rahatlığı o idi ki, 
yeməyi xidmət edəndən sonra gəlsin və öz cənabı ilə bir qədər laqqırtı vursun’. 

2) Only Jasper Gibbon was the first poet to have his name engraved at the bottom of an At 
Home card as a draw as enticing as an opera singer or a ventriloquist. ‘Yalnız Casper 
Gibbon ilk şair idi ki, öz adını “Evdə” kartının üzərinə həkk etdirə bilmişdir. O, bunu vent-
riloq və ya müğənni kimi cazibədar şəkildə reallaşdıra bilmişdi’. 

Even ədatı da ingilis dilində nəqli, təsdiq və inkar, mövcudluq bildirən there və there are 
ifadəli cümlələrdə mübtəda remanın əvvəlində işlənir. Azərbaycan dilinə hətta, belə, heç, da, 
də ədatları ilə tərcümə olunur. Məsələn: 

Even I discovered than he did not come to the Driffields’ because Edward was a genius, 
but because Rosie was beautiful (7, s. 98). ‘Hətta mən aşkar etmişdim ki, o, Driffieldsgilə Ed-
vardın dahi olması və Rosinin gözəl olması səbəbindən gəlmişdir’.  

L.S.Barxudarov və D.Şteling yazırlar ki, ədatların 4 məna qrupları vardır [8, s.90]. Onlar 
aşağıdakılardır:  

a) qüvvətləndirici ədatlar: even, the, all the, just, simply, very, too və s. Məsələn: 
I shall be the happiest for his decision. ‘Mən bu qərar üçün çox xoşbəxt olacağam’. 
b) Dəqiqləşdirici ədatlar: exactly ‘dəqiq’, precisely ‘dəqiqliklə’, right  ‘dəqiqliklə’ və s. 
Məsələn: He did exactly what he was told. ‘O, ona deyiləni dəqiqliklə yerinə yetirdi’. 
c) Məhdudlaşdırıcı ədatlar: only ‘yalnız’, merely ‘təkcə, ancaq’, alone ‘tək, yalnız’, almost 

‘təxminən’, nearly ‘demək olar ki’, scarcely ‘nadir hallarda’, hardly ‘güclə, çətinliklə’ və s. 
Məsələn: 

He alone of all the men had not had a week’s work there. ‘Təkcə o, bütün kişilərin arasın-
da orada bir həftəlik iş görməmişdi’. 

ç) İnkar ədatlar: not, no. Məsələn: But no good to show it. ‘Lakin, onu göstərməyin heç 
bir yaxşı tərəfi yoxdur’. 

Bir çox ədatlar üçün xarakterik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onlar müxtəlif nitq hissə-
lərinə daxil olan sözlərə və ya söz birləşmələrinə aid ola bilər. Müasir ingilis dilində ən çox 
işlənən even ədatı ismə, sifətə, zərfə, sözönlü birləşməyə və budaq cümləyə aid ola bilər.  

Məsələn: 
Many a woman, maybe Sona, will hold the secret all of us. ‘Çox qadınlardan yalnız Sona 

bizim sirrimizi saxlayacaq’. 
But at last even she will be tired from this problem. ‘Lakin, nəhayət, hətta o, belə bu prob-

lemdən bezəcəkdir’. 
Even now I could hardly believe it was true. ‘Hətta indi mən onun düz olduğuna inana bil-

mirəm’. 
He is very strong, even after his weakness. ‘O, çox güclüdür, hətta zəiflədikdən sonra belə 

güclüdür’. 
Even when I wanted any little sum of money, I could not obtain it without permission. 
N.A. Kobrina və başqaları yazırlar ki, ədat mənası çətin təyin edilən bir nitq hissəsidir (9, 

s. 188). O, adətən başqa bir sözün, söz birləşməsinin və cümlənin mənasını gücləndirir və 
məhdudlaşdırır. Ədatlar dəyişməyən sözlərdir və cümlədə heç bir müstəqil sintaktik funksiya 
yerinə yetirmir. Onlar aid olduğu cümlə üzvü ilə birlikdə bir bütöv təşkil edir. 

Digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq, ədatlar istənilən nitq hissəsi ilə işlənə bilər 
və əsasən aid olduğu sözün əvvəlində işlənir. N.A. Kobrina və başqaları ingilis dili ədatlarını 
6 məna qruplarına bölürlər (9, s. 189): 

1) qüvvətləndirici ədatlar (intensifying particles): just ‘həmin, eyni’, even ‘hətta’, yet ‘hə-
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lə’, still ‘hələ’, all ‘hamı’, simply ‘sadəcə’; 
2) məhdudlaşdırıcı ədatlar (limiting particles): only ‘yalnız’, merely ‘ancaq’, solely ‘yal-

nız’, barely ‘heç, güclə’, but ‘təkcə’, alone ‘yalnız, təkcə’; 
3) xüsusiləşdirici ədatlar (specifying pareticles): right ‘düz, dəqiq’, exactly ‘dəqiqliklə’, 

just ‘həmin’, precisely ‘həmin, dəqiqliklə’; 
4) bağlayıcı ədatlar (aditive particles): else ‘əlavə, daha’; 
5) inkar ədatları (negative particles): not; 
6) əlaqələndirici ədatlar (connecting particles): also ‘həmçinin, da, də’,  too ‘həmçinin, da, 

də’. 
L.V. Kauşanskaya və başqaları müasir ingilis dilində ədatları dörd qrupa bölürlər: qüvvət-

ləndirici, məhdudlaşdırıcı, bağlayıcı, inkar (10, s. 120).  
O.Yesperson ingilis dilində ədatları məna çalarlarına görə aşağıdakı qruplara bölür: 1) 

məhdudlaşdırıcı ədatlar: only, just və s.; 2) qüvvətləndirici ədatlar: even, all, yet və s.; 3) bir-
ləşdirici ədatlar: also, too, either; 4) emfatik dəqiqliyi bildirən ədatlar: exactly, just və s.; 5) 
inkar ədatları: not, no, never; 6) təsdiq ədatı: yet; 7) şübhə bildirən ədatlar: almost, nearly və s.  

Ədatların özlərinə məxsus qrammatik kateqoriyası və əsas düzəldən elementləri yoxdur. 
Əsil ədatlar ingilis dilində məhdud dərəcədədir. Onlardan ancaq bir neçəsi digər nitq hissələri 
ilə omonim deyildir. Məsələn: else, merely, solely. Əksəriyyəti isə zərflərlə, sifətlərlə, əvəzlik-
lərlə, bağlayıcılarla, artikılla omonim olaraq işlənir.  

B.Xaymoviç və B.Roqovskaya yazırlar ki, not ədatı, xəbər inkarı olan not (n’t) morfemin-
dən fərqlidir (11, s. 240). Müəlliflərin yazdıqların əsasən, not ədatı müxtəlif sözlər, söz birləş-
mələri ilə sağtərəfli birləşmə əmələ gətirir. Məsələn: not he, not today, not when və s. Xəbər 
inkarı olan not isə ancaq  bir sıra feillərlə (köməkçi, modal) soltərəfli birləşmə yarada bilir. 
Məsələn: is not, have not, must not, need not və s. 

Too ‘həmçinin, da, də’ və also ‘həmçinin, da, də’ sözləri adətən bağlayıcı ədatlar adlanır. 
Onların bağlayıcılardan fərqi ondan ibarətdir ki, bağlayıcılar sözü sözə, cümləni sözə bağla-
dıqları halda, too, also ədatları bir fikri əvvəlki kontekstdə işlənmiş fikirlə bağlayır. Məsələn: 

Will you be at the cinema? ‘Sən kino-teatrda olacaqsan?’ 
Yes, I will also be there. ‘Bəli. Mən də orada olacağam’. 
Yes və no sözləri bir çox halda “təsdiq və inkar bildirən sözlər” adlanır. Lakin dildə möv-

cud olan hər bir söz nitq hissələrinin təsnifində özünə yer tapmalıdır. Odur ki, yes və no sözlə-
rini təsdiq və inkar sözləri kimi qəbul etmək daha düzgün olardı. Bu fikri O. Musayev də təs-
diqləyir (1, s. 224).  

Sözlərə və söz birləşmələrinə verdikləri məna çalarları baxımından müasir ingilis dilində 
ədatların 4 qrupları müəyyən edilib: 

1) danışıqda sözlərin məna çalarlarını dəqiqləşdirən ədatlar. Bu qrupa məhdudlaşdırıcı; 
qüvvətləndirici, dəqiqləşdirici, əlavəedici ədatlar daxildir; 

2) modal ədatlar. Bu qrupa inkar ədatı not; inkar qüvvətləndirici never, not daxildir; 
3) danışıqda emosional-ekspressiv məna çaları verən ədatlar, məsələn, simply və s. aid he-

sab edilir. 
Ədatların əksəriyyəti çoxmənalı və çoxvəzifəlidir. Bu səbəbdən də onlar müxtəlif məna 

qruplarına daxil ola bilir. Çoxmənalı ədatlara just, only, but, not və s. aid etmək olar. Məsələn, 
just ədatı həm dəqiqləşdirici, həm məhdudlaşdırıcı, həm də qüvvətləndirici mənalarına malik-
dir. But və only ədatları həm məhdudlaşdırıcı-fərqləndirici, həm də qüvvətləndirici ədat kimi 
işlənə bilir. Not ədatı adətən inkar məna daşıyır, lakin o, həm də inkar qüvvətləndirici ədat da 
ola bilir.  
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Danışıqda sözlərin məna çalarlarını dəqiqləşdirən ədatlar 3 yarımqrupa bölünür: 
1) Məhdudlaşdırıcı ədatlara aid olaraq only, just, but alone, merely, solely və s. aid ola bi-

lir. Bu ədatlar əsasən sinonim kimi işlənir. Onların fərqləndirilməsi müxtəlif leksik söz qrup-
ları, müxtəlif cümlə üzvləri qarşısında işlənməsi ilə və həmçinin danışıq üslubundan asılı ola-
raq mümkün olur. Bu ədatlar arasında only ədatı daha çox ümumi və üslubi cəhətdən neytral 
mövqedə dayanır. Məsələn:  

Only my aunt was there. ‘Yalnız mənim xalam orada idi’. 
It is only five dollars. ‘O, yalnız beş dollardır’. 
Bu qrupa daxil olan digər ədatlarların işlənməsində müəyyən məhdudiyyət vardır. Məsə-

lən: but və just ədatları mübtəda funksiyasında işlənən sözlərin qarşısında işlənmir. Əksər hal-
larda isə onlar digər cümlə üzvlərinə, həmçinin də sayla və saymənalı az kəmiyyət bildirən 
sözlərlə ifadə olunmuş cümlə üzvlərinə aid olur. Məsələn: His faint, pale, mysterious smile 
has widened just a little. ‘Onun zəif, solğun, sirli təbəssümü sadəcə olaraq bir az artdı’. 

Alone ‘tək, yalnız’ ədatı, isə, əksinə çox halda cümlənin mübtədası funksiyasında çıxış 
edən sözə aid olur. Məsələn: Time alone will show that I will be right. ‘Yalnız zaman göstə-
rəcək ki, mən haqlıyam’.  

Merely ‘yalnız, təkcə’ ədatı adətən xəbərə aid olur və çox halda not inkar ədatı ilə işlənir. 
Məsələn: They are moving not merely on the way to the mountain. ‘Onlar sadəcə dağ yolunda 
deyildilər’. 

2) Fərqlındirici-qüvvətləndirici ədat olan even ‘hətta’ sözü only ədatı kimi müxtəlif nitq 
hissələrinə aid olan sözlərlə birləşə bilir. Əgər even ədatı bağlayıcının qarşısında işlənərsə, bu 
zaman budaq cümlənin mənasını dəqiqləşdirir. Məsələn: 

Even if I had money, I would not have given it to him. ‘Hətta pulum olsaydı belə, mən ona 
borc verməzdim’.  

3) Dəqiqləşdirici ədatlara just, exactly, precisely, right aid ola bilir. Bu ədatlara məxsus 
olan xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onlar əksər hallarda sözönləri və bağlayıcıların ifadə etdik-
ləri mənaları dəqiqləşdirmək üçün işlədilir. Bu ədatlar arasında just ədatı daha geniş işlənmə 
sərbəstliyinə malikdir. Qeyd edək ki, bu ədat xəbərin qarşısında işlənə bilir. Məsələn: He is 
just waiting for his turn. ‘O, sadəcə olaraq, öz növbəsini gözləyir’. 

Qeyd edilən ədatlar həmçinin predikativ funksiyasında ismin mənasını dəqiqləşdirmək 
üçün də işlədilir. Bu zaman ismin qarşısında məhdudlaşdırıcı təyin olur. Məsələn: It is exactly 
the person for her to get married. ‘O, dəqiq onun evlənəcəyi şəxsdir’. It is precisely the same 
chance. ‘Bu dəqiq eyni şansdır’. 

Modal ədatlara not inkar ədatı və inkar-qüvvətləndirici never və not ədatları daxildir. Not 
inkar ədatı əksər hallarda cümlənin xəbərinə aid olur və onun vasitəsilə cümlənin bütün mə-
nası inkar edilir.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir ingilis dilində mətnlərdə işlənən ədatlar sintаktik bахımdаn 
müstəqil funksiya daşımasalar da, onların işlənmə dərəcəsi və yeri xüsusi əhəmiyyət daşıyır 
və bu da məqalənin aktuallığını şərtləşdirir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Ədatların mətn daxilində çoxmənanlılığı, situasiyadan asılı ola-
raq ifadə etdikləri semantik mənalar, digər nitq hissələri ilə omonimliyi, onların polisemantik-
liyi kimi məsələlər  məqalənin elmi yeniliyi kimi müəyyən edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.  Əldə edilən nəticələrdən ingilis dilinə aid olan 
dərslərdə, seminarlarda, dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi ilə əlaqəli elmi seminarlarda isti-
fadə oluna bilər. 
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Х.А. Годжаева  
 

Важность усиливающие слова в текстах 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается важность усиливающие слова в текстах. В статье подчер-
кивается тот факт, что в современной английской грамматике усиливающие слова так-
же называются частицами. 

Частица – это слово, которое не меняет своей формы при словоизменении и с тру-
дом вписывается в установленную систему частей речи. По своему лексическому зна-
чению частицы делятся на такие группы, как усиливающие, ограничивающие, связую-
щие, аддитивные и отрицательные. 

 
Kh.A. Gojayeva  

 
The importance of intensifying words in texts 

 

Summary 
 

The article deals with the importance of intensifying words in texts. The article highlights 
the fact that in modern English grammar intensifying words are also be called as particles.  

A particle is a word that does not change its form through inflection and does not easily fit 
into the established system of parts of speech. According to their lexical meaning’s particles 
are divided into some groups such as intensifying, limiting, connecting, additive, and 
negative.    
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Cəmlik bildirən isimlərin semantikasında iki əsas fərqli baxış mövcuddur və biz onları bə-

zən cəmliyə istinad (reference to pluralty) və ya istinadlı cəmlik (plurality refernce) kimi ad-
landırırıq. Birinci hala cəmdə olan isimlərin müəyyən bir varlıq növünü, onların çoxluğunu,  
daha dəqiq desək cəmliyini, birdən çox olması ilə cəmlik ifadə etməsinə dair baxışları aid edi-
rik, ikinci qrupa isə formal cəmlik konsepsyasını ifadə edən baxışları, yəni genişləndirici me-
reoloji (bütöv və onun hissələri arasında məntiqi əlaqələri öyrənən sahə) struktur vasitəsi ilə  
cəmliyin ifadə olunması yollarını və ona aid olan linqvistik baxış və nəzəriyyələri şamil edi-
rik. Fransalı alim xanım Friederike Moltmannın və onun həmkarlarının təbirincə desək, “ge-
nişləndirici mereologiya həmişə fərdlərin hissələrinin onların çoxluğunun hissələri kimi sayıl-
masından qaçmalıdır” (1, p. 2).  

Bu iki yanaşma arasında müqayisələr kifayət qədər mühüm semantik və məntiqi əhəmiy-
yət kəsb edir. Çünki biz, məsələn, həkimlər, müəllimlər, aşpazlar sözlərində və bu sözlərin 
özlərinin cəmlik semantikasından o peşə adamlarının məhdud sahələrə aid olan bir sistemi eh-
tiva etdiyinin şahidi oluruq. Başqa sözlə desək, burada istinad olunan cəmlik (plural referene) 
müəyyən cəm isimlərin və ya ismi birləşmələrin eyni anda bir neçə fərdi ehtiva etdiyini müəy-
ənləşdirir, yəni onlar tək olmayıb cəm halındadır və onlara istinad dərhal olunur. Bu vaxt, xə-
bər də qrammatik cəhətdən bir fərd və ya bir neçə fərd üçün düzgün ifadə olunmalıdır. 

Cəmliyə istinad olunma cəmliyin məntiqi ilə bağlı olduğundan, məsələn: Həkimlər əməliy-
yatdan çıxdılar - çümləsində olduğu kimi, dərhal həmin situasiyada cəm olan həkimlərə isti-
nad edilir. Dərhal istinad olunma (və ya situasiyadan asılı dərhal istunad) özü də bu cəmliyin 
məntiqi ilə sıx bağlıdır, yəni bu, həm Soltan həkim, həm Əşrəf həkim, həm də Zaur həkim və 
sair deməkdir.  

Beləliklə, hazırda cəmliyin ifadə olunmasında cəmliyə istinad linqvistik semantikada açıq 
şəkildə üstünlük təşkil edən bir xətt və ya baxışlar sisteminə aiddir. İstinadlı cəmlik isə (plura-
lity reference), əksinə, ilk növbədə məntiqi linqvistikanın bir tərəfi hesab edilir və bu baxım-
dan hazırda bu xətt cəmliyin tədqiqində o qədər də geniş yayılmamışdır.   

İndi isə birinci növ baxışların, cəmliyə aid olmanın əhatə dairəsinin arqumentlərində daya-
nan şərtlərin yaratdığı bəzi xüsusiyyətləri təhlil etməyə çalışacağıq.  

Biz əgər həkimin hamısı/ all of the doctor/nəqliyyatın hamısı/ all of the transportation 
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/əhalinin hamısı/ all of the population kimi müəyənləşdirici sözlərlə ifadə olunmuş cəmlik 
hallarının təhlilinə keçsək, bu ifadələrdə cəmliyə istinadın linqvistik semantikada qeyd olun-
malı xüsusiyyətin semantik paralellər ilə əlaqədar olduğunu görürük. Bunlardan biri sayıla bi-
lənliyin, digərləri təkliyin və topluluq bildirməyin arasında dəyişən ismi birləşmələrin ifadəsi 
ilə bağlı olan müəyyən semantik xüsusiyyətlərdir. Bu o deməkdir ki, bütün göstərilən üç bir-
ləşmənin hər bir halında müəyyənlik bildirən isim və ya ismi birləşmə vahid tək varlıqların - 
fərdlərin, cəmliklərin və kəmiyyətlərin ifadəsi əsasında yaranmış və semantik cəhətdən onlara 
bağlı olan xüsusiyyətləri əks etdirir. Məsələn, “Həkimlər yorğundurlar” cümləsində, yorğun-
durlar sözü eyni vaxtda dərhal bütün həkimlərə aid olduğu zamanda,  əgər yorğundurlarsa, 
eyni və ya bir anda doğru olan bütün “zz”-lərin hamısında birdən doğrudur. Burada cəmliyə 
istinad - cəmlik məntiqi ilə birlikdə gedir. Bu məntiq təkliyin dəyişkənliyi və təklik şərtlərin-
dən başqa bütün 'bb', 'cc', 'dd', tipli cəmlik dəyişkənliklərinə, eyni anda bir neçə fərdin təyin 
olunduğu dəyişənlərə də aid olur və cəmlik şərtlərinin ifadə olunduğu situasiyanı  ehtiva edir. 
Nəhayət, burada ehtiva edilən cəmlik məntiqi cəmlik prediakatını da ehtiva etmiş olur və bu 
halın özü də eyni vaxtda bir neçə fərdi ehtiva etməsi ilə doğru görünür (situativlik arqumenti 
nəzərə alınmaqla). 

İndi isə həkimin hamısı/ all of the doctor/nəqliyyatın hamısı/ all of the transportation/əha-
linin hamısı/ all of the population  ifadələrində cəmliyə istinadın digər xüsusiyyətlərini təhlil 
etməyə çalışaq. Birincisi, hamısı sözü müəyyən ismi birləşmənin, sayıla bilən isim kimi eyni 
həkimlərin, nəqliyyat kimi onların hamısının (məqamdan asılı olaraq ya bütün nəqliyyat növ-
lərinin-yerüstü, yeraltı, hava və su nəqliyyatı və sair və ya bir nəqliyyatın növünün toplum 
kollektivinin hamısı, məsələn, bütün avtobuslar və sair) və əhalinin istinad hissələri kimi sayı-
lan bütöv xüsusiyyətini əhatə edir. Beləliklə, fərdlər, çoxluqlar və kəmiyyətlər qismən bütöv 
bir quruluşla gələn varlıqlar kimi eyni səviyyədə qəbul edilir. İkincisi,  bəzi dillərdə sifət də-
yişdiriciləri də cümlədə belə bir funksiyaya malik ola bilirlər. Belə ki, Azərbaycan dilində 
“bütün” və ya “hamısı” (“whole”) sözləri də müəyyən tək və sayıla bilənlik, cəm və topluluq 
bildirən ismi birləşmələrinə aid edilə bilər və bu zaman həmin hissədə və ya məqamda özünün 
iştirakçılığı ilə kəmiyyət effekti yarada bilərlər. Yəni: 

a) həkimin hamısı 
 ‘all of the (the whole) doctor” 
b) nəqliyyatların hamısı 
 ‘all of  the (the whole) transportation’ 
c) bütün və ya  əhali və ya əhalinin hamısı  
 ‘all of the (the whole) population’ 
Nəhayət, aşağıda göstərdiyimiz müqayisədə qismən və ya müəyyən dərəcədə adverbial 

hissə ilə əlaqəli dəyişdiricilər təklik bildirən (sayıla bilən isimlərin tək halı), kollektiv cəmlik 
bildirən və kütləvi-topluluq bildirən isimlərə tam paralel şəkildə eyni formada yanaşma yara-
nır. Yəni:  

a) Həkim qismən / müəyyən dərəcədə yorğundur. 
b) Nəqliyyat qismən/müəyyən dərəcədə özəlləşdirilib. 
c) Əhali qismən/çox/ müəyyən dərəcədə yoxsuldur.  
Beləliklə, qismən və müəyyən dərəcədə semantik effekt fərdlərin (sayıla bilən təklik), çox-

luqların (kollektiv cəmlik) və ya kəmiyyətlərin hissələri (kütləvi topluluq və onun hissələri) 
üzərində ekzistensial şəkildə, məqama bağlı cəmlik ifadəsindən və onun kvontifikasiyasından 
ibarətdir. 

Bundan başqa, göründüyü kimi çoxluq və topluluğun ifadə olunması üçün bir sıra xüsusi 
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şərtlər vardır ki (onlar çox vaxt müxtəlif sözlərə bağlı olurlar), onlar cəmliyin strukturunu və 
kəmiyyət göstəricisini müəyyənləşdirə bilir. Məsələn, fərd sözügedən çoxluğun etdiyi şərti 
qoyur, lakin hissələr kimi alt qruplara malik deyil, yalnız (müvafiq vəziyyətdə) fərdlər bu 
funksiyanı yerinə yetirə bilirlər. Azərbaycanlı alim, G.B. Alıyeva doğru olaraq qeyd edir ki, 
“dilçilikdə kəmiyyət dil sahəsinin semantik kontinumu, say və miqyas semləri ilə təmsil olu-
nur” (2, p. 219).   

Bu yanaşmaların xüsusiyyətlərində dayanan mühüm cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, 
cəmliyə istinad olunan hallarda bu yanaşma cəmliyə ontoloji surətdə yanaşma deyil, ilk növ-
bədə bu cəmliyə istinad kimi yanaşmadır. Əgər belə demək mümkünsə, onlar heç bir mənada 
varlıq deyildirlər, lakin bununla belə müəyyən kontekstdə onlar strukturlaşdırıla və aşağı sə-
viyyəli cəmlik ifadə vasitəsi və ya cəmliyin sintaktik-funksional tipi kimi səciyyələnə bilərlər 
(sintaktik formanın məntiqi funksional məkanına daxil olan cəmlik).  

Cəmliyin ifadə olunduğu hallar həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində çox mürəkkəb 
bir sistemə malikdir. Buradan belə nəticə çıxara bilərik ki, “cəmlik anlayışı təklik anlayışın-
dan daha az sabit və daha qeyri-müəyyəndir, yəni cəmliyin “2”-dən başlamış sonsuzluğa qə-
dər davamında hər şeyi əhatə etdiyini nəzərə alsaq, bu heç də təəccüblü görünməz” (3, p. 
103).   

Başqa bir problem də ondan ibarətdir ki, ingilis və Azərbaycan dillərində sayıla bilənlik və 
sayıla bilməyənlik anlayışlarnın fərqli cəhətləri və həm də isimlərin ifadə olunduğu bütün hal-
ların nəzərə alınmasının özü də çox mürəkkəbdir yalnız elə ingilis dilində “sayıla bilənlik sis-
temi 82 ana dili ingilis olan ölkələri (native speakers) və 98 qeyri-anadili hesab olunan (none-
native speakers) ölkələri əhatə edir” (4, p.103). Biz əgər ingilis və Azərbaycan dillərinin 
dialektlərini də nəzərə alsaq, məsələnin hansı dərəcədə ciddi olduğunun ilkin mənzərəsinin tə-
səvvür edə bilərik. Odur ki, hesab edirik ki, təhlil etməyə çalışdığımız bu yanaşmaların hər 
ikisi müqayisəli dilçilik nəzəriyyəsi baxımından xeyli əhəmiyyətlidir. 

Təbii olaraq, topluluq bildirən və sayıla bilməyən isimlərlə, kollektiv cəmlik bildirən isim-
lər arasında olan fərqli cəhətlərin qeyd olunması da yerinə düşərdi. Belə ki, topluluq bildirən 
və sayılmayan isimləri, məsələn, su, qaz, düyü, pul, şəkəri asanlıqla saya bilməsək də stol, 
parta, stul və sair kimi sözləri sayıla bilən olduğu üçün asanlıqla saya bilirik. Kollektiv cəmlik 
bildirən isimlər - heyvanlar, əşyalar və ya yerlər qrupuna aiddir. Məsələn, biz meşəni - bir 
qrup ağacın mövcudluğu, ordunu - bir qrup əsgərin olmasını, qitəni - bir qrup ölkələrin varlı-
ğını bildirmək üçün işlədirik. Belə isimlər bir-biri ilə əlaqəli və ya eyni növ və ya cinsdən 
olan əşyaların adlarını göstərmək üçün istifadə olunur; onlar birlikdə qruplaşdırıldıqda, bir 
mərkəzdə cəmləşdikdə bir kimi qəbul edildikdə kollektiv cəmlik mənasını verirlər. Başqa söz-
lə, topluluq = bir vahid kimi qəbul edilən saysız cisimlər, lakin kollektiv cəmlik bildirən isim-
lər = ayrı-ayrı vahidlər kimi hesablana bilən obyektlər deməkdir.   

Məqalənin aktuallığı. Hazırda cəmlik paradiqmasının mahiyyəti və bu mahiyyətə müqa-
yisə olunan dillər baxımından yanaşmalar, bu yanaşmaların rəhbər tutduğu prinsiplər get-gedə 
çoxalmaqdadır. Belə yanaşmalar bir tərəfdən problemin işlənməsi istiqamətində pozitiv ad-
dımlar hesab olunsa da, tətbiq olunan metod və metodologiyalar baxımından onların çox 
müxtəlif olması xeyli sayda ziddiyyətli momentlərin də meydana gəlməsini qaçılmaz etmiş-
dir. Nəzərə alınmalıdır ki, həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində həm yazılı standartların 
olması, bununla bərabər dialektlərin çoxluğu və bu sistemlərdə cəmliyin ifadə olunması heç 
bir vaxt eyniyyət təşkil edə bilməz. Bu baxımdan problemin öyrənilməsi üçün daha optimal 
olan yolların və metodikanın işlənməsi bu günümüzdə müqayisəli dilçilik kontekstində çox 
mühüm aktuallıq kəsb edir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, müəllif cəmlik kon-
tekstinin şərh və təhlil olunmasında, çox az sayda olan cəhdlərdən birini edərək bu paradiq-
manın cəmliyə istinad yolları və istinadlı cəmlik kontekstində tədqiq olunmasına cəhd göstər-
miş və elmi-nəzəri bazanın bu istiqamətini daha da zənginləşdirmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti aşağıdakılardır: 
1. Məsələnin müqayisəli şəkildə aparılması hər iki dilçilik sahəsində olan tədqiqat işlərini 

daha da zənginləşdirir. 
2. Bu sahədə aparılan tədqiqatlara həm nəzəri-metodik yanaşma, həm də praktik istiqamət-

də yardım edir. 
3. Qoyulmuş problemin gələcək təhlili üçün açıq qalmış bəzi sahələri göstərməklə məsələ-

nin davamlı olaraq həllinə müəyyən istiqamət vermişdir.  
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С.З. Наметова 

 
Множественное число и особенности  

принадлежности к множественному числу 
 

Резюме 
 

В статье делается попытка провести анализ в рамках сравнительного подхода к 
проблеме множественности имена существительных, в основном охватывающих линг-
вистические особенности азербайджанского и английского языков. Детализируются 
контрастные и конфронтационные особенности этих двух подходов и приводятся срав-
нительные примеры, обозначающие случаи совпадения и различия. 

Проблема множественного имена существительных составляет одну из сложных 
проблем языкознания. С этой точки зрения она проливает свет на некоторые характер-
ные черты этих двух подходов и определяет перспективную проблематику вопроса. 

В статье рекомендуется пригодность этих коррелированных подходов для дальней-
шего изучения и интерпретации письменных и устных особенностей этих языковых 
моделей. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 65

S.Z. Namatova 
 

Plurals and features of belonging to the plural 
 

Summary 
 

The article makes an attempt to make analyses within the frames of two comparative 
approaches to the problem of plurality of nouns, mainly embracing the linguistic features of 
Azerbaijan and English languages. It details the contrasting and confrontative peculiarities of 
these two approaches and brings the comparative examples denoting the cases of coincidence 
and diversities.  

The problem of plurals of nouns constitutes one of the complex issues in linguistics. From 
this viewpoint it sheds light on some characteristic features of these two approaches and 
identifies the perspective problematics of the issue. 

The article recommends the suitability of these correlated approaches applied in further 
investigation and interoperations of the written and spoken features of these language 
language patterns. 
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Koqnitiv dilçilik müasir dilçiliyin əsas fənlərarası istiqamətlərindən biri olduğu üçün bura-

da dil birliyində özünü göstərən psixi proseslər araşdırılır. Koqnitiv strategiyalar əsasında bu 
proseslər öyrənilir. Dil insanın koqnitiv, psixi fəaliyyətinin əsas təzahürüdür. Koqnitiv dilçilik 
mədəniyyəti dillə, dili isə milli təfəkkürlə əlaqəlidir. Belə ki, burada dilin önəmli hesab edilən 
vasitəçilik rolu qabarıq formada özünü büruzə verir (6, s. 38). Müasir metafora nəzəriyyəsi 
koqnitiv qrammatikanı, həmçinin koqnitiv semantikanı da özündə birləşdirmiş, koqnitiv linq-
vistika ilə birbaşa əlaqəli olaraq inkişaf etmişdir. Koqnitiv linqvistikanın generativ linqvisti-
kadan bəhrələndiyi C. Lakofun əsərlərində özünü göstərmişdir. 

Şərq qrupu dialekt və şivələrindən toplanmış frazeoloji birlərşmələr çox zəngin leksik tər-
kibə malikdir. Biz bu birləşmələrin komponentlərinə görə təhlil edən zaman onların formalaş-
masında koqnitiv ünsürlərin fəal olduğunu görürük və bu komponentlərə görə də tədqiq edilən 
həmin dialekt və şivələrdə sabit söz birləşmələrinin leksik qruplarını müəyyənləşdirmək olur. 
Şərq qrupu dialektlərində koqnitiv leksikologiyanı yаrаdаn əsаs mərkəzi kоmpоnеnt insаnın 
bədən üzvlərinin аdlаrı, hеyvаn аdlаrı, bitki аdlаrı, müхtəlif təbiət hаdisələrinin аdlаrı və 
atalar sözləridir. Sabit söz birləşmələrinin tərkibinə daxil olan koqnitiv sözlər reallığın his-
səciklərini ifadə etdiyi kimi, həm də həmin reallığın özünü təsvir edir. Koqnitivizmlər Azər-
baycan dialektlərində, xüsusilə də şərq qrupu dialekt və şivələrində maraqlı leksik-semantik 
qruplardan biridir. Belə ki, sabit söz birləşmələrində koqnitivizmlərin çox işlənməsinin səbəbi 
bu dil vahidlərinin lüğət tərkibində semantik cəhətdən zəngin olmalarındadır. Sabit söz birləş-
mələrinin tərkibindəki koqnitivizmlər şərq qrupu dialektlərində semantik məna çalarına görə 
fərqli mövqelərdə duraraq, fərqli məna çalarlıqları yaradırlar. Belə ki, bəzi frazeologizmlərdə 
həddindən çox məcazi məna çalarlıqları yarada bilirsə də, bəzilərində bu semantik çalarlıq 
zəif olur. Frazeologiyada  koqnitiv konsept öz ifadəsini müəyyən sözlərdə tapır. Onların hər 
birini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək:  

Baş – şərq qrupu dialekt və şivələrində təkcə insanın əsas orqanı -insan bədəninin kəllə və 
sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi mənasında işlənmir, bir neçə sabit söz birləşməsini də yara-
dır. Məsələn: başına vurmaq - beyinə təsir etmək; başa keçirmək – məclisin yuxarısına ke-
çirmək, ən hörmətli yerdə, başda oturtmaq; Baş olmaq – bir işdə başçı olmaq; baş ağartmaq – 
bir işi yaxşı bilmək, işin sənətkarı olmaq mənasında; baş açıb ağlamaq – qarğış etmək; baş 
açmaq – başa düşmək, – Valla, mən sənin sözdərünnən baş açmıram; baş açmamaq – başa 
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düşməmək; 
– Baş açmıram ki, toydu, ehsandu; baş ağartmaq – bir işdə çox çalışmaq. – Biz bu işdə baş 

ağartmuşuğ (Sal., Sab.); baş ağrıtmaq – əziyyət vermək; baş alıb getmək – qaçmaq; baş apar-
maq –  zəhlə tökmək. – Elə zə`lətökən arvatdu ki, boşimi aparıb (Maş.); baş çəkmək – birinin 
halını bilmək üçün onun yanına getmək. – Əğiz, u şap-şapları vər geyim, Tubiyə baş çekim, 
görüm nə var, nə yox (B.); baş çıxarmaq – anlamaq. Hiç baş çıxarda bilmiyədü (Q., Dər.); baş 
dolandırmaq – güzəran etmək. – Gəlün işivüzü görün, baş dolandırmoun (Şam.); baş işlət-
mək – fikirləşmək; baş kəsmək – çox baha qiymətə satmaq; baş qaçırmaq – boynuna götür-
məmək; baş qaldırmaq – üzə durmaq; baş qaşımağa vaxtı olmamaq – boş vaxtı olmamaq; 
baş tutmaq –  hasil olmaq; başdan çıxmaq – çaşmaq, səhv etmək, aldanmaq, yanılmaq. – 
Mən başdan çıxdım, nahaq yerə sənün sözdərüvə qulaq asdım; Başı bədəninə ağırlıq et-
mək – hədə mənasında işlənəir; başı aşağı etmək – xəcalətli etmək; başı batsun, başun bat-
sun – qarğış. – Sənüin başıun batsun; başı qızışmaq – çox məşğul olmaq: -Sə`rdən axşamey-
cən işə başı qızışmışdi (B.); başı şişmək – işin çoxluğundan nə etdiyini bilməmək; başının 
üstünü kəsmək – yanından ayrılmamaq; başıma deysün – çox pis, dəyərsiz iş haqqında; ba-
şuva dolanım – yalvarış, başun üçün! – and yerində işlənir; başına at təpmək – axmaq da-
nışmaq; başına daş düşmək – paxıllıq etmək; başuva daş düşsün-qarğış; başına daş salmaq – 
boş yerə sərf etmək; başına hava gəlmək – dəli olmaq; başına iş gətirmək – pislik eləmək. –
Sekinə gördüz başıma nə iş gətirdi? başına itin oynunu açmağ – biabır etmək; başı daşdan-
daşa dəymək; başı əlhəd daşına dəymək – əzab-əziyyətlərə düşmək; başını tŏlamağ – aldat-
maq. Ağrımıyan başa dəsməli bağlamazdar şəklində Bakı dialektində işlədilir. Şərq qrupu dia-
lektlərində işlınən frazeologizmlərin koqnitiv tərkibində qrammatik əlaqələr donmuş, daşlaş-
mış vəziyyətdə olur.  

Şərq qrupu dialekt və şivələrində bu sözlə bağlı sabit söz birləşmələrindən üslubi-semantik 
cəhətdən zəngin olan koqnitivizmlər də yaranır: Məs.: ağzı yanmaq - xeyir görməmək; ağ-
zına kilid vurmaq – susmaq; ağzı qızışmaq - başqasının danışmasına imkan verməmək; 
ağız-ağıza yatmaq – qarşısındakından özünü qorumaq; ağzını bağlamaq – susdurmaq; ağzı-
nı açıb gözünü yummaq – təhqir etmək; ağzını aramaq – fikrini öyrənmək; ağzından vur-
maq – susdurmaq; dil-ağız etmək - xoş sözlər demək, başsağlığı vermək; ağzını büzmək-eti-
raz etmək, xoşu gəlməmək; ağız-ağıza gəlmək – fikir ayrılığı, rastlaşmaq; ağız açmaq-kö-
mək istəmək; ağzı sulanmaq – nəfsi çəkdiyi bir şeydə gözü qalmaq. 

Qara//qərə – sözü şərq qrupu dialektlərində həddindən artıq aktivdir. Bu sözlə yaranan 
sabi söz birləşmələrinə Bakı, Quba, Lənkəran, Şamaxı dialekt və şivələrində rast gəlinir. Qara 
sözü öz daxili semntikasına görə bütün rənglərin ən tündü semasını ifadə edir. Şərq qrupu dia-
lekt və şivələrindəki sabit söz birləşmələrinin tərkibində biz qara sözünün fərqli konseptlərini 
görürük. Məsələn: qara basmaq – gözünə qorxulu şeylər görünmək; gecə qara, cücə qara –
gizli iş görmək üçün əlverişli şəraitin yarandığını bildirən ifadədir; qara bayram – bir şəxsin 
ölümündən sonrakı ilk Novruz bayramı; qara camaat - sıravi adamlar; qara geyinmək – ya-
xın adamı öləndə ağı çıxarıb qara geymək; qara kağız – ölüm xəbəri yazılmış məktub; qara 
yaxmaq - ləkələmək, şər atmaq; qara günə qalmaq - çox pis vəziyyətə düşmək: – Bedbaxt 
hələ hindilərdə vərəzən günə çıxmışdi, alla uni qərə günə qoydi (Buz.); yağli-qərə – çirkli, tə-
miz olmayan: – Qablari yağli-qərə eliyib qoymiyun ura (Maş.); qara qaşına aşiq olmaq; qə-
rə sudan qeymağ tutmeg//qara sudan qaymaq tutmaq – hər bir şeydən qazanc götürməyə 
çalışmaq. 

Nümunələrdəki sabit söz birləşmələrində işlənmə dairəsinə görə ayrı-ayrı söz qruplarına 
məxsus lüğət vahidləri işlənmişdir. Frazeologizmlərin əhatəsindəki sözlərlə semantik əlaqəsi 
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bədii nitqə danışıq çalarları gətirdiyi kimi, koqnitiv xüsusiyyətlərin tənzimləyicisi rolunda da 
çıxış edir. Həmin dialektlərdə işlədilən koqnitiv xüsusiyyətli frazeoloji birləşmələr düşdüyü 
bədii kontekstdə zəngin semantik xüsusiyyətləri ilə çıxış edir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında istər Oğuz, istərsə də yağı adlarında “Qara” sözünün iş-
lədilməsi onların cəmiyyətdə tutduqları mövqe və yüksək vəzifəsi ilə bağlı olmuşdur. Mah-
mud Kaşğarinin “Divani-lüğat it türk” əsərində Xaqaniyyə xanlarına “Qara//Kara” deyilməsi-
ni xüsusi qeyd etmişdir. Qara sözü şəxs adlarında “böyük, qüdrətli” mənasını ifadə edir. Lakin 
dastanda Günə və Budaq adlarında “Qara” sözünün işlədilməsi Oğuz igidlərinin həm güclü və 
qüdrətli olmasını ifadə edir, həm də nəsildən nəslə keçən bir əlamətin göstəricisi kimi çıxış 
edir (3, s. 14). Dastanın dilində işlənən “qara başım – dərdli başım”; “qara başım qurban ol-
sun, suyım saŋa”; “qara başım qurban olsun, qurdım saŋa”; “qara başım qurban olsun, çoban 
sana”; “qara başım götürdüm, saŋa gəldim” (4, s. s. 45-53). 

Daş – konsepti öz ifadəsini “bağrı daşa dönmək” frazeologizmində tapır. Azərbaycan dili-
nin şərq qrupu dialektlərində “daş” konsepti sadəcə qeyd edilən koqnitiv əlamətləri nümayiş 
etmir. Şərq qrupu dialektlərdə daş komponenti ilə qurulmuş frazeoloji vahidlərdə koqnitiv xü-
susiyyətləri nəzərdən keçirək: daş atıb başını tutmaq- nəyi isə danmaq; daş atmaq - sataş-
maq. – Bı daşı kimə atırsan (Sal.); - daş qayaya rast gəlib- özündən də tərs, inadkar insana 
tuş gəlmək; daşı daş üstə qalmamaq -alt-üst etmək; daş kimi düşmək-çox işləyib yorulmaq, 
taqətsiz olmaq; daş kimi yatmaq-bərk yatmaq; daş olub quyuya düşmək-bir daha xəbər al-
mamaq; daş üstə daş qoymamaq-qırıb, dağıtmaq; oxu daşa dəymək-məqsədinə nail olma-
maq; daşdan keçmək-hər yerdə sözü keçmək; bağrı daşa dönmək-hissini itirmək, insafsızlıq 
etmək; daşqalaq etmək-yıxıb-dağıtmaq; daşdan yumşaq - yeyilə bilən hər şey; daşdan keç-
mək – çox təsirli olmaq; daşdan pul çıxarmaq-hər şeydən pul çıxartmaq; daşdan çörək çı-
xarmaq-çətinliklə qazanc əldə etmək; daşı ətəyindən tökmək-fikrindən daşınmaq; daşı sıxsa 
suyunu çıxarar; daş olub quyuya düşmək - səs-sorağı kəsilmək; subaylıq daşını atmaq-
evlənmək istəmək; iki daşın arasında-tələsik; daşlar dilə gəlir (5, s. 75).  

Bir sıra hallarda həmin söz səsin alliterasiyasına tabe edilir. Məs.: Yetənə yetib, yetməyə-
nə bir daş atmaq (1, s. 101). Həmin frazeoloji vahidlərdə “daş” sözü fərqli-fərqli koqnitiv əla-
mətləri göstərir.  

Şərq qrupu dialektlərində sərbəst sintaktik vahidlərin bütün komponentlərinin yeni məna 
alması ilə idiomatiklik səciyyəli frazeologizmlər meydana çıxmışdır. Bu frazeologizmlərin 
əlaməti ayrı-ayrı komponentlərin öz mənalarından uzaqlaşaraq bütöv vahidin tərkibində bir 
ümumi məna ifadə etməsidir. Belə ki, müasir koqnitiv araşdırmalar kommunikasiya prose-
sində insana xidmət edən dildaxili və dilxarici amilləri özündə birləşdirir. 

Məqalənin aktuallığı. Bu məqalədə yeni elmi paradiqma olan koqnitiv dilçiliyin dialekt-
lərdə meydana çıxması  və  inkişafından bəhs olunur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Şərq qrupu dialektlərində koqnitiv dilçiliyin xüsusiyyətləri, fra-
zeoloji birləşmələr əsasında araşdırılması məqalənin əsas tədqiqat hədəfidir. 

Məqalənin praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Ali məktəblərdə dialektologiya sahəsində 
koqnitiv paradiqma ilə bağlı tədqiqat işlərində istifadə edilə bilər.  
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Резюме 
 

В когнитивной лексикологии коммуникативный принцип является центральным. 
Основной особенностью когнитивной лексикологии является формирование в связи с 
ней лексико-семантических значений слов. Анализ показывает, что когнитивизм зани-
мает особое место в лексическом фонде азербайджанского языка. В целом подав-
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In cognitive lexicology, the communicative principle is central. The main feature of 
cognitive lexicology is the formation of lexical-semantic meanings of words in connection 
with it. The analysis shows that cognitivism has a special place in the lexical fund of the 
Azerbaijani language. In general, the vast majority of phraseological units in the dictionary of 
all Eastern dialects of the Azerbaijani language are cognitivists. 
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Mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə frazeoloji birləşmələrin rolu 
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группы, метафорическое значение 
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Xarici dil öyrənmək təkcə dil bilgilərini artırmaq deyil, həm də həmin xalqın mədəniyyəti-

ni mənimsəmək deməkdir. Hər hansı bir xarici dili öyrənən şəxs onu öz mədəniyyəti ilə mü-
qayisəli şəkildə öyrənir ki, bu da mədəniyyətlərin dialoqu, yəni mədəniyyətlərarası kommuni-
kasiya deməkdir.  

Hal hazırda mədəniyyətlərarası ünsiyyət problemləri xarici dillərin tədrisi metodologiya-
sında aparıcı yer tutur. Bu problemlərin həllinə, fikrimizcə, tələbələrin şifahi nitqinin idioma-
tizasiyası çox kömək edir, çünki frazeoloji vahidlər, qəlib ifadələr, atalar sözləri və zərb – 
məsəllər hər bir xalqın mədəniyyətinin, tarixinin, məişətinin xüsusiyyətlərini əks etdirən, əsas  
informasiya daşıyıcısıdir. 

Frazeoloji vahidlərdən məhrum olan nitq kasıb, bədi cəhətdən kasad olur. Başqa bir dilin 
dərinliklərinə həqiqi nüfuz etmək idiomatik ifadələri qavramaq və istifadə etmək bacarığından 
başlayır. 

Nitq nə qədər obrazlı, bədii ifadə cəhətdən zəngin olarsa, bir o qədər parlaq, canlı olar və 
danışarkən ünvanlanan insana bir o qədər güclü təsir göstərər. Obrazlı və emosional danışmaq 
reallığın obrazlı qavranılmasına əsaslanan birləşmələrdən nitqdə istifadə etmək deməkdir. Bu 
cür birləşmələrdə insanların dünyaya ilkin baxışı və ona verilən qiymət öz əksini tapır. Nitqi 
zəngin edən elementlər sırasında frazeoloj birləşmələrin rolu danılmazdır. 

Frazeologiya problemləri ilə Ş. Balli (fransız frazeologiyası), V.V. Vinoqradov, N.N. Kur-
çatkina, A.V. Suprun (rus frazeologiyası), J. Kasares, A.O.Suluaqa, L. Duran, R. Kabayero, T. 
Qrasian (ispan frazeologiyası), A.V.Kunin, N.N. Amosova (ingilis frazeologiyası) kimi gör-
kəmli dilçilər məşğul olmuşlar.  

Azərbaycan və türk dillərinin frazeologiyası üzərində tədqiqat aparmış Ə. Dəmirçizadə, 
M. Hüseynov, S. Cəfərov, S. Murtuzayev, M. Adilov, N. Rəhimzadə, H. Əliyev, Q. Kazımov, 
A. Qurbanov, M. Mirzəliyeva, R. Həsənov bu qrupa daxil olan dilçilərdir. Bu dilçilər fraze-
ologiyanın tədqiqat obyektinə geniş mənada yanaşırlar, frazeoloji birləşmələrlə yanaşı, ibarə-
ləri, aforizmləri, atalar sözləri və məsəlləri də frazeologiyaya daxil edirlər. 

Xarici dillərin tədrisi metodologiyasında frazeologiya problemi A.N. Liss, V.N. Slinkina, 
T.G. Bıçkovanın əsərlərində öz əksini tapmışdır. 

Nitqdə frazeoloji vahidləri düzgün başa düşmək və düzgün istifadə etmək bacarığı dil mə-
dəniyyətini artırır, bədii ədəbiyyatı oxuyub başa düşməyi asanlaşdırır, tərcümə texnikasını 
təkmilləşdirir və nəhayət, xarici dil öyrənənlərin mədəniyyət anlayışını genişləndirir. Aparılan 
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müşahidələr onu göstərir ki, tələbələrin nitqi leksik cəhətdən kifayət qədər monoton, emosio-
nal cəhətdən rəngsiz və çox vaxt qeyri-müəyyən olur. Tələbələrin mövzuyla əlaqədar bilikləri 
ilə ispan dilində danışma bacarıqları arasında böyük boşluq var, çünki onların düşüncələri ifa-
də etdikləri və formalaşdırdıqları nitqdən  daha zəngin və müxtəlifdir. Tələbələr fikirlərini xa-
rici dildə ifadə etmək üçün frazeologiya üzrə kifayət qədər hazırlıqlı deyillər. Buradan da tələ-
bələrin şifahi nitqinin təkmilləşdirmək üçün xüsusi metodik vəsait yaratmaq zərurəti yaranır. 

Bu problemi həll etmək üçün frazeoloji vahidlərin linqvistik mahiyyətini öyrənmək lazım-
dır. Bir çox alimlərin fikrincə, frazeologiya elm kimi hələ tam formalaşmayıb, bəziləri onu 
leksikologiyaya, bəziləri isə semasiologiyaya daxil edir. Müasir frazeologiyada frazeoloji va-
hidlərin tədqiqi, təsnifatı  üçün bir sıra müxtəlif  istiqamətlər mövcuddur. 

Frazeoloji vahidləri tədqiqat obyekti kimi nəzərdən keçirərkən bu terminin çoxşaxəliliyi 
və qeyri-müəyyənliyi ortaya çıxır. Müxtəlif tədqiqatçıların əsərlərində eyni linqvistik termin 
fərqli adlarla ifadə olunur: frazeoloji vahidlər, ifadələr, sabit söz birləşmələri, idiomlar və s. 

Frazeologiya məsələlərini nəzəri cəhətdən tədqiq edən ilk alim Şarl Balli olmuşdur. O, fra-
zeoloji vahidlərin təsnifatının leksiko-semantik meyarını təklif etmişdir. Bu meyara görə bü-
tün frazeoloji materialları üç əsas qrupa bölmək olar (3):   

1. Adi birləşmələr; 
2. Frazeoloji qruplar; 
3. Frazeoloji vahidlər 
V.V. Vinogradova görə leksik vahidin frazeologiyaya daxil edilməsinin əsas meyarı onun 

“nitq prosesində hər dəfə yenidən yaradılması deyil, hazır şəkildə istifadə olunmasıdır” (4, s. 
28). V.V. Vinoqradovun təsnifat prinsiplərinə əsasən frazeoloji vahidlərin əsas qruplarını aşa-
ğıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1. Frazeoloji qovuşma; 2. Frazeoloji vahidlər; 3. Frazeoloji 
birləşmələr. 

İspan linqvistik ədəbiyyatının təhlili göstərir ki, müəlliflər frazeologiya məsələlərində va-
hid baxışa malik deyillər. Frazeologiya üzrə nəzəri tədqiqatlar İspan dilçiliyində nisbətən az 
yer tutur. Qrammatika, leksikologiya və leksikoqrafiya üzrə bir sıra işlərdə frazeologiya məsə-
lələrinə münasibət bildirmək və frazeoloji birləsmələrin tərifini vermək cəhdləri olmuşdur. 
Belə ki, terminlərin müxtəlif qrupları bir mənada birləşərək müxtəlif adlar altında lüğətlərə 
daxil edilmişdir: giro, idiotismo, solecismo, modismo, locución, expresión idiomática, 
frase proverbial, frase figurada y familiar. 

Frazeologiyaya xas əsas xüsusiyyətlərdən biri də bu dil vahidlərinin linqvistik normalar-
dan kənara çıxmaqdır. R. Kabayero öz əsərində bu meyardan istifadə edir. T. Qrasian modiz-
mə belə tərif verir: “modizmlər linqvistik prinsip və normalardan kənara çıxaraq, müntəzəm 
işlənməyə malik olan söz və ifadələr və ya ifadələrdir” frazeologiyanın dil normasından kəna-
ra çıxması hesab edilir. R. Kabalero öz əsərində bu meyardan istifadə edir. T. Qrasian mo-
dizmə (isp: modismo) belə tərif verir: “Modizmlər linqvistik prinsip və normalardan kənara 
çıxaraq, müntəzəm işlənən söz, ibarə və ya ifadələrdir” (8). Lakin, N.N. Kurçatkina və A.V. 
Suprun “İspan dilinin frazeologiyası” (6) kitabında bu tərifi təkzib edərək, normadan kənara 
çıxmadan, frazeoloji birləşmələr kimi işlənən bir çox frazeoloji vahidlərin olduğunu göstərirlər. 

Frazeologiyaya məxsus digər özünəməxsus əlamət milli spesifiklik və başqa dillərə tərcü-
mə olunmamasıdır. Bununla belə, N.N. Kurçatkina və A.V. Suprun bu xüsusiyyəti yalnız fra-
zeoloji birləşmələrə deyil eyni zamanda ispan dilinin digər qrammatik vahidlərinə də (məsə-
lən məsdər konstruksiyalarına) aid edirlər. 

Göstərilənlərdən əlavə, frazeologiyaya xas digər əlamət onun metaforik məna daşımasıdır, 
lakin bu, mütləq hal kimi qiymətləndirilə bilməz. X. Kasaresin qeyd etdiyi kimi bəzi mə-
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qamları analiz edərkən əmin oluruq ki, biz bu fakti mütləq norma kimi qəbul edə bilmərik. 
Məsələn, a pie juntillas birləşməsi creer una cosa a pie juntillas (nəyəsə fanatik şəkildə 
inanmaq) ifadəsinin tərkibində məcazi mənada, saltar a pie juntillas (ayaqları birləşdirib tul-
lanmaq) ifadəsinin tərkibində isə həqiqi mənada işlənməsinə baxmayaraq birləşmənin mo-
dizm olmaqdan çıxdığını hesab etmək  əsassız olardı” (5, s. 224). 

İspan frazeologiyasına həsr olunmuş əsərlər sırasında X. Kasaresin 1950-ci ildə nəşr olun-
muş “Müasir leksikoqrafiyaya giriş” (11) kitabı xüsusi maraq doğurur. Bu kitab İspan fraze-
ologiyasına dair indiyə qədər yazılmış əsərlər arasında ən əhəmiyyətli nəzəri əsər hesab olu-
nur. Kitabın üçüncü hissəsində X. Kasares ispan frazeologiyasının ətraflı təhlilini verməyə və 
müxtəlif sabit birləşmələrin təsnifatı üçün aydın meyarları vurğulamağa çalışır. X. Kasares sa-
bit birləşmələrin aşağıdakı əsas növlərini müəyyən edir: locución, frases proverbiales, ref-
ranes, modismos. 

İfadə deyərkən, X. Kasares hər hansı nitq hissəsi funksiyası olan, əvvəlcədən müəyyən 
məna daşıyan iki və ya daha artıq sözün birləşmsindən əmələ gələn sabit söz birləşmələrini 
nəzərdə tutur. Bu, sabit birləşmələrin ən geniş yayılmış növüdür ki, X. Kasares onları “morfo-
loji və funksional baxımdan” aşağıdakı kimi  təsnif etməyə çalışır: 

1. Müstəqil mənası olan (significantes) Məsələn: Costar un ojo de la cara – Bir dünya 
pul ödəmək 

2. Bağlayıcı funksiya daşıyan (conexivas) En el caso de que - o halda ki... 
Müstəqil mənalı söz birləşmələrinə X. Kasares substantiv, nominativ, məsdər tərkibli, sifət 

tərkibli, feili – sifət tərkibli, zərf tərkibli, əvəzlik tərkibli, nida tərkibli birləşmələri aid edir. 
Bağlayıcı funksiya daşıyanları isə iki hissəyə bölür: bağlayıcı və sözönü tərkibli.  
X. Kasaresin təsnifatı böyük maraq və dəyər kəsb edir, çünki X. Kasaresə qədər ispan dil-

çiləri ispan frazeoloji tərkibini təsnif edə bilmirdilər. Lakin rus dilçilərinin (G.V. Stepanov, 
N.N. Kurçatkina, A.V. Suprun) fikrincə, X. Kasares kifayət qədər ardıcıl deyil və tərtib etdiyi  
təsnifat prinsipinə bəzən əməl etməyib. Rus dilçilərinin ispan frazeologiyasının problemlərinə 
həsr olunmuş əsərlərinin sayının az olmasına baxmayaraq, nəzəri məsələlərin inkişafına mü-
hüm töhfə vermişlər. V.V. Vinogradov bu və ya digər frazeoloji vahidləri nitq hissələri ilə 
əlaqələndirməyə imkan verən semantik-qrammatik prinsipə əsaslanan ispan dilinin frazeoloji 
vahidlərinin öz təsnifatını yaratmışdır. 

Frazeologiyanın əsas nəzəri problemlərinin icmalına yekun vuraraq belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, O.S. Axmanovanın frazeoloji vahidlərə verdiyi tərif də ispan frazeologiyasına şamil 
edilə bilər. 

Azərbaycan dilçilərindən görkəmli alim frazeoloq, frazeologiya sahəsində böyük xidmət-
ləri olan H. Bayramov V. Vinoqradovun bölgüsünə əsaslanaraq ilk dəfə Azərbaycan dilçili-
yində frazeoloji vahidləri bu bölgü altında təsnif etmişdir. Alim frazeoloji vahidə tərif ver-
mişdir: “Frazeoloji vahid dilin inkişaf tarixinin ən son mərhələsində söz birləşmələrinin tam 
və sabit kombinasiyasıdır; ən azı müəyyən ardıcıllıqla gələn iki leksik səviyyədə sözün qəti 
olaraq müəyyənləşmiş birləşməsindən ibarətdir; qrammatik cəhətdən söz birləşməsi və ya 
cümlə modelləri əsasında dildə mövcud olmuş və ya mövcud olan qanunauyğunlaqlara əsasən 
formalaşmışdır” 

Beləliklə, frazeoloji vahid elə söz birləşməsidir ki, daşıdığı ümumi semantik monolitlik 
onun elementlərinin tərkib hissələrindən üstün olur bu da cümlənin tərkibində ayrı bir sözün 
ekvivalenti kimi çıxış etməyə imkan verir (2, s. 167). 

Məqalənin aktuallığı. Müasir qloballaşma dövründə elm, mədəniyyət, iqtisadiyyat və di-
gər sahələrdə əlaqələrin daha sıx inkişaf etdiyi bir zamanda xarici dil öyrənmək prioritet mə-
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sələlərdən biridir. Hazırda bu sahədə geniş tədqiqatlar aparılır. Dünyanın bütün dilləri leksik, 
qrammatik və üslub xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir və bu fərq hər bir dili tədqiq 
etmək zərurətini ortaya çixarır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İspan dili Azərbaycanda çox az tədqiq edilən sahələrdən olduğu 
üçün bu istiqamətdə aparılan elmi tədqiqat işləri Azərbaycan oxucusu üçün yenilik hesab olu-
nur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Frazeoloji ifadələr, milli koloritə malik oldu-
ğundan hərfi mənada tərcümə edilə bilməz. Belə hallarda bu və ya digər anlayışı ifadə edən 
frazeoloji ifadələrin hədəf dildə ekvivalenti tapılmalıdır. Düzgün tərcümə üçün isə nəzəri bi-
lklər yüksək əhəmiyyət daşıyır.  
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Д.А. Агаева 
 

Роль фразеологических соединений  
в межкультурной коммуникации 

 
Резюме 

 
Подводя итог истории изучения фразеологии, их сущности происхождению, а также 

анализируя мнения испанских, английских и русских языковедов в этой области, мож-
но сделать следующие выводы. В лингвистической литературе часть авторов, говоря-
щих об объекте исследования фразеологии, рассматривала их в широком аспекте, а 
часть в узком. К первой группе ученных относятся те, кто считают фразеологией все 
общеупотребительные словосочетания, которые есть в языке. В свою очередь, другая 
группа ученных с этим не согласна, они не относят все готовы словосочетания, сущест-
вующие в языке к фразеологии. Таким образом разделив их на равнозначные речевые и 
языковые единицы и на компоненты, которые не подразделяются на значения и струк-
туру, что, по их мнению, и является фразеологией. 

Ряд идей и языковых фактов, выдвинутых в работах этих лингвистов, занимают оп-
ределенное место в изучении фразеологии, как одной из частей языкознания. 
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D.A. Agayeva 
 

The role of phraseological compounds  
in intercultural communication 

 
Summary 

 
Summing up the history of the study of phraseology, their essence and origin, as well as 

analyzing the opinions of Spanish, English and Russian linguists in this area, we can draw the 
following conclusions. In the linguistic literature, some of the authors who speak about the 
object of study of phraseology considered them in a broad aspect, and some in a narrow one. 
The first group of scientists includes those who consider as phraseology all commonly used 
phrases that are in the language. In turn, another group of scientists does not agree with this, 
they do not attribute all ready-made phrases that exist in the language to phraseology. Thus, 
dividing them into equivalent speech and language units and into components that are not 
divided into meanings and structure, which, in their opinion, is phraseology. 

A number of ideas and linguistic facts put forward in the works of these linguists occupy a 
certain place in the study of phraseology, as one of the parts of linguistics. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 21.04.2022 
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Xarici dilin öyrənilməsində qəzet materiallarından  
istifadə olunmasının böyük rolu 

                                                                       
Elmira Səfərəli qızı Kənan 

                                                                BQU-nun baş müəllimi 
E-mail: elmirakenan@mail.ru 

 
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M. Qaraşarlı, 
                filol.ü.f.d., dos. K.A. Cəfərova 
         
Açar sözlər: qəzet xəbərləri, idman, siyasət, plakat, müharibə və sülh, analitik zəka, id-

man və əyləncə, layihə, tədqiqat   
Ключевые слова: газетные новости, спорт, политика, афиша, война и мир, аналити-

ческая разведка, спорт и развлечения, проект, исследования 
Key words: newspaper materials, sports, politics, poster, war and peace, analytical 

thinking, sports and entertainment, project, research 
 
Qəzet dünyada baş verən bütün son xəbərlər və hadisələr haqqında məlumat verən mate-

rialdır. XVII əsrdə yarandığı gündən qəzet gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. 
Xarici dildə qəzet oxumaq günə başlamaq üçün çox faydalı bir fəaliyyətdir. Bu, bizə ölkədə 
və dünyada baş verən real hadisələr haqqında qısa məlumat verir. Həm uşaqlar, həm də bö-
yüklər üçün siyasi xəbərlər, texniki xəbərlər, redaksiya məqalələri, puzzle oyunu və s. kimi 
çoxlu faydalı sütunları var. Oxuma və yazma bacarıqlarını gücləndirir. Fəal öyrənənlərin oxu 
bacarığını təmin etmək üçün ən yaxşı mənbədir. Qəzet oxumaq hər bir fərd, xüsusən  tələbələr 
üçün sağlam fəaliyyətdir. Zaman keçdikcə onlar oxu və lüğət haqqında tam biliklərə sahib 
olurlar. 

Ali məktəblərdə xarici dilin tədrisi zamanı qəzet materiallarından istifadə etmək həm də 
tələbələrin yazı və oxu bacarıqlarını artırır, çünki tələbə hər zaman çətin sözlərə rast gəlir. Hər 
gün qəzet oxumağı vərdiş etmək söz ehtiyatını artıraraq daha yaxşı oxumaq şansını artırır. Xa-
rici dildə qəzet materialları həm də  əyləncə və idman xəbərləri təqdim edir. 

Məlumdur ki, vaxtaşırı ölkədə və bütün ölkələrdə idman tədbirləri təşkil edilir. Azərbay-
canda idman sahəsinə dövlət tərəfindən ayrılan diqqət, idman sahəsində qazandığımız nailiy-
yətlər, “Bakı-2015” Avropa oyunları, Formula 1, IV İslam Həmrəyliyi oyunları, 2011-ci ildə 
keçirilmiş Cüdo üzrə “World Masters” beynəlxalq turniri, 42-ci Ümumdünya Şahmat Olim-
piadası dünya və Avropa çempionatlarında idmançılarımızın əldə etdiyi medallar və mükafat-
lar, medalların sayı, qaliblər və rəqiblər və s. haqqında bütün məlumatları qəzet və xəbər sayt-
ları vasitəsilə əldə edirik. Qəzet nümunələri dərs prosesində ümumi biliklərin ən yaxşı mənbə-
yi hesab oluna bilər. 

Bilik həyatda hər hansı imtahan və ya rəqabətdə uğur mərhələsini təyin edə bilən ən yaxşı 
ifadədir. Tələbələr ən son kəşflər və ən yeni ixtiralar haqqında qəzetlər vasitəsilə məlumatları 
asanlıqla əldə edirlər. Bunlar müsabiqələr, bilik yarışları, intellektual oyunlar, və viktorina 
şoularının hazırlanması zamanı tələbələr üçün məlumat xəzinəsidir. Bütün bunlar tələbələrin  
baş verənlər və bu gün trenddə olanlar haqqında unikal fikirlər əldə etməsinə kömək edir. 

Bir çox ingilis dili müəllimləri üçün qəzetlərlə iş orta məktəbdə tədris prosesinin ayrılmaz 
hissəsinə çevrilmişdir. Bu başa düşüləndir. Qəzet materialı müəllimə həm dili öyrətmək, həm 
də tələbələrin siyasi üfüqlərini genişləndirmək, onların dünyagörüşü, onlarda yüksək vətən-
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daşlıq keyfiyyətləri tərbiyəsi formalaşdırır. 
Bu məqalədə müəllimlərin diqqətini qəzet illüstrasiyalarına (fotoşəkillər, siyasi rəsmlər, 

cizgi filmləri, fotomontajlar, diaqramlar, xəritələr, diaqramlar və s.) cəlb etmək və orta mək-
təbdə ingilis dilinin tədrisində ondan necə istifadə oluna biləcəyini göstərmək istəyirəm. Qə-
zet illüstrasiyasından, fikrimizcə, məktəbdə xarici dilin tədrisində hələ də geniş istifadə həllini 
tapmayıb. 

Qəzet illüstrasiyaları həmişə aktualdır, ən son hadisələr və xəbərləri çatdırır. Bu baxımdan 
heç bir film, kinolentlər, rəsmlər qəzet illüstraiyaları ilə rəqabət apara bilməz. Sadaladıqları-
mızda  gündəlik materiallar həmişə reallıqdan bir qədər geri qalır. Qəzet illüstrasiyasının bu 
xüsusiyyəti çox əhəmiyyətli görünür. Bu, orta məktəb şagirdləri və tələbələrin yaş xüsusiyyət-
lərini nəzərə almağa və öyrənməni onların intellektual ehtiyaclarını yaxınlaşdırmağa imkan 
verir.  

Bildiyiniz kimi, yuxarı sinif şagirdləri, bir sözlə gənc nəsil müasir dövrün problemləri ilə 
maraqlanır, elmi, mədəni, idman həyatında baş verən hadisələr, qəzet illüstrasiyalarında əks 
olunan real hadisələr və hadisələr haqqında söhbətlər əsasında söhbətlərdən daha çox maraq-
landıra bilər. 

Qəzet materialları mövzu baxımından müxtəlifdir, həyatın bütün sahələrini əhatə edir.  
Məsələn ölkəmizdə baş verən ictimai siyasi proseslər, kapitalist ölkələrinin iqtisadi və siyasi 
həyatı; müstəmləkə ölkələrində milli azadlıq hərəkatı; planetdə sülh uğrunda mütərəqqi icti-
maiyyətin mübarizəsi; elmi, mədəni və idman həyatından xəbərlər; pandemiya dövrünün  
dünyaya vurduğu zərərlər, itkilər, Suriya, Fələstində İraqda baş vermiş müharibə və onun fa-
sadlarına, son zamanlar baş verən Rusiya-Ukrayna müharibəsi kimi mövzular mətbuatın ana 
xəttinin əsasını təşkil edir. 

Mövzuların belə müxtəlifliyi və rəngarəngliyi müəllimə geniş seçim imkanı verir. Eyni za-
manda, qəzet materialları tələbələri müasir ingilis dili ilə tanış edir. Qəzet başlıqları nəinki 
oxucunun, tələbələrin diqqətini çəkir, hətta illüstrasiyalar, afişaların dili, elanlar, nümayişləri 
göstərən şəkillər üzərində bayraqlar;  kapitalist ölkələrində etiraz tətillər, sülh yürüşləri və s., 
habelə siyasi rəsmlərdə və karikaturalarda qeydlər, müharibə əleyhinə nümayişlər, əllərində 
tutmuş etiraz şüarları. Formaca qısa, lakin məzmunca geniş olan bu şüarların mətnləri qiymət-
li linqvistik materialdır.  Burada bəzi nümunələrə nəzər salaq: “Make Peace not Cold War”;  
“Dole Queues Bad News”; “Put up. Pensions not Prices”; “Say “No” to the Business of 
War, Say “Yes” to Human Need”; “Black and White - Unite and Fight”; “Feed the 
People, not the Pentagon”; “United We Stand, Divided We Fall”; “Education for the 
Masses not the Few” və sairə. 

Qəzet materialları ilə müntəzəm işləməklə tələbələr hər dəfə yeni sözlərin yaranmasının 
şahidi ola bilərlər. Bir nümunə: Xirosima faciəsinin ildönümündə “Morning Star” qəzeti nüvə 
əleyhinə etiraz yürüşünün şəklini böyük plakatla “No more Hiroshimas!” dərc edib.  (“Xiro-
simalar faciəsi heç vaxt təkrarlanmasın!”) və bir müddət sonra, prezident Reyqan neytron 
bombasının istehsalına icazə verdikdən az sonra, mətbuat daha çox nüvə müharibəsinə qarşı 
yeni nümayişlərin şəkil və xəbərlərə daha çox yer ayırmağa çalışdı. 

1945. Hiroshima. 
1983. Euroshima. No Euroshima! (“Biz Evrosimaya icazə verməyəcəyik!”, Avropa Xi-

rosiması nəzərdə tutulur). 
Euroşima bu sözlərin hissələrini birləşdirərək Avropa və Нiroşima iki sözündən əmələ gə-

lən yeni sözdür. 
Qəzet lüğətində, xüsusən də şəffaf dildə eyni şəkildə formalaşan Reaganomics (Reagan + 
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economics), neutronomics (neutron bomb + economics) sözləri indi geniş istifadə olunur.  
Reyqan hökumətinin apardığı iqtisadi və hərbi siyasəti sadə amerikalılar belə adlandırırdılar.  
Və bu sözlər təsadüfi olsa da və onları həyata keçirən ekstralinqvistik şərtlər aradan qalxan ki-
mi istifadə oluna bilsə də, bu cür sözlərin təhlili tələbələrə ingilis dilinin söz əmələ gətirmə 
imkanlarını daha aydın başa düşməsinə və bu linqvistik terminlərinin inkişafına və potensial 
lüğətinin genişlənməsinə bilavasitə təsiri var. 

Qəzet illüstrasiyasından orta məktəbdə tədris zamanı istifadə etmək asandır və epidiaskop-
dan istifadə etməklə asanlıqla sinifdə nümayiş etdirilə bilər. 

Qəzet materiallarından hazırlanmış dərsliklərlə işləməklə, Powerpoint proqramları vasi-
təsilə, yerli və dünya xəbərlərindən ibarət video materialları multimedia vasitəsilə ilə işləmək 
zəhmət çox vaxt tələb etmir ki, bu, yeni kurikuluma uyğun olaraq auditoriyada xarici dil fən-
ninə ayrılan saatların məhdudluğu şəraitində xüsusilə vacibdir. 

Hansı materiallar orta məktəb və ali təhsil müəssisələri üçün uyğundur? Orta məktəbdə iş-
ləmək üçün ingilis dilində olan “Morning Star”, “Daily World”, “Canadian Tribune”, 
“Moscow News” qəzetlərindən, yerli və xarici xəbər saytlarından, “Xaricdə” həftəlik jurna-
lında tez-tez mütərəqqi xarici mətbuatdan götürülmüş fotoşəkillər, siyasi plakatlar, diaqram-
lar, karikaturalardan istifadə etmək olar. 

Təbii ki, hər qəzet materialları maarifləndirici məqsədlər üçün yararlı ola bilməz: onların 
bəziləri məktəb mövzularından uzaqdır, bəziləri idiomatik dilə görə və ya oxucuya məlum ol-
mayan hadisələri əks etdirdiyinə görə çətin olur. Müəllim tərəfindən mövzuların diqqətlə se-
çilməsindən yan keçmirik. (Şagird və tələbələri bu işə cəlb etmək yaxşı olardı.) Qəzet illüst-
rasiyalarından həm sinifdə, həm də dərsdən kənar əlavə məşğələ saatlarında, sinifdənkənar və 
dərnək dərslərində, ingilis dilində danışıq kurslarında, divar qəzetləri çıxararkən və s. istifadə 
etmək olar.  

Tələbələr seçilmiş materialın xarakterindən asılı olaraq dəyişə bilən müəyyən başlıqlar al-
tında başlıq və illüstrasiyaları divar kağızında yerləşdirmək tövsiyə olunur. Bu cür rubrikalara 
nümunələr: “Life in the Democratic Countires” ,“The Word Peace Movement!”, “The 
Youth Movement Abroad”, “Sports News”, “News and Views from the English-
Speaking Countries” kimi başlıqlar yerləşdirə bilərlər. 

Müəllim dərsdə divar kağızlarından istifadə edərsə, tələbələr daim bu ictimai siyasi hadi-
sələrdən xəbərdar olacaqlar. Qəzet materialları ilə işləmək üçün orta məktəbdə ilə işləmək 
üçün ayrılan vaxt onların hansı məqsədlə istifadə olunmasından asılıdır. Əgər illüstrasiyalar 
monoloq və ya dialoji nitq bacarıqlarının inkişafında iştirak edirsə, məktəblilərin ingilis dilin-
də qəzet oxumaqda artıq müəyyən bacarıqlara malik olduqları 9-cu sinifdən işə başlamaq töv-
siyə olunur. Əgər illüstrasiyalar lüğət və ya qrammatik hadisələr üzərində işləmək üçün istifa-
də olunursa, onda onlardan daha aşağı siniflərdə istifadə oluna bilər.   

Xarici dilin tədrisində qəzet materiallarından yararlanmaq savadlılıq göstəricilərinə bilava-
sitə təsiri var. Newspaper in Education, or NIE, adında beynəlxalq proqram mövcuddur. NIE 
vasitəsilə müəllimlər bütün sinif səviyyələrində tarix, oxu, riyaziyyat, iqtisadiyyat və hökumət 
kimi mövzuları öyrətmək üçün həm çap, həm də rəqəmsal formada qəzetlərdən “əyani dərs-
lik” kimi istifadə edirlər. NIE həm də qəzet sənayesi ilə iştirakçı məktəb sistemləri arasında 
əməkdaşlıq edir. Təhsildə NIE 1930-cu illərdə The New York Times-da, Nyu-York müəllim-
ləri Times qəzetinin məktəb siniflərinə çatdırılmasını xahişindən sonra başladı. 40-50-ci illər-
də NIE proqramları ölkənin digər qəzetlərinə yayıldı. 1960-cı illərin ortalarına qədər ABŞ-da 
NIE proqramlarına sponsorluq edən 100-dən çox qəzet var idi. 2000-ci illərin əvvəllərində 
ABŞ-da bütün dövlət məktəblərinin şagirdlərinin təxminən 40 faizinə xidmət göstərən 950-
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dən çox NIE proqramı mövcud idi və gündəlik tirajı 15 000-dən çox olan ABŞ qəzetlərinin 
demək olar ki, hamısında NIE proqramları var. 

Araşdırmalar göstərir ki, qəzetdən təhsil resursu kimi istifadə edən tələbələr standart test-
lərdə daha yüksək bal toplayır, ömür boyu oxumaq vərdişini inkişaf etdirir və daha çox məş-
ğul vətəndaş və daimi seçici olurlar. Qəzetdən təhsil mənbəyi kimi istifadə tələbələrə kömək 
edir: 

1. İctimaiyyət, dövlət, millət və dünya haqqında daha yaxşı bir anlayış inkişaf etdirilməsi 
2. Tənqidi düşüncə, oxu və yazı bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi 
3. Qərar vermə bacarıqlarını  inkişaf etdirilməsi və aydınlanması 
4. Riyaziyyat və problem həll etmə bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi  
Nəticə olaraq vurğulamaq lazımdır ki, dünya standartlarına  və “Ali təhsil pilləsinin dövlət 

standartı və proqramı”ının tələblərinə cavab vermək üçün məktəb, kolleclərdə və universitet-
lərdə tələbələr çoxlu araşdırmalar aparmalı, təhsil layihələri ilə məşğul olmalıdırlar. Bunun 
üçün onlar müxtəlif ideyalar, yaradıcılıqlar və daha yaxşı dizayn axtarışındadır. Beləliklə, qə-
zet bir çox mövzu əldə etmək üçün əlverişli bir mənbədir, çünki orada demək olar ki, son ax-
tarışlar müzakirə olunur. 

Təkcə ideyalar deyil, bir çox kəşflər, buraxılışlar və quruculuq işləri, təkmilləşdirmə  haq-
qında çağırışlar qəzetlərdə dərc olunur. Əminik ki, yeni layihələrin  hazırlanması ali təhsilin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edəcək. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, pedaqoji və tərcümə fakültələrdə qə-
zet nümunələri və video materiallardan istifadə həm individiual öyrənmə, həm də sinifdə isti-
fadə üçün əlverişlidir. Eyni zamanda, ingilis və Amerika ingiliscəsində olan xəbər materialla-
rını tərcümə edərkən lüğətdən istifadəni daha da gücləndirir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik orta məktəbdə fonetik transkripsiya, əsas oxu qay-
daları, ilkin qrammatika (cümlə qurulması, əsas ön sözlər, məqalələr) ilə artıq tanış olan şa-
girdlər, ingilis dili fakültələrində təhsil alan tələbələr qəzet materialından istifadə edərkən öl-
kədə baş verən ictimai siyasi hadisələrdən xəbərdar olur, dövrün tələbatına zərurət yarandığı 
üçün ictimai siyasi terminlərdəm ibarət söz bazasını artırmış olur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin  
müəllimləri, tələbələr istifadə edə bilərlər. 
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 Э.С. Кянан 
Большая роль использования газетных  

материалов в изучении иностранного языка 
 

Резюме 
 

Чтобы помочь изучающим английский язык, важно использовать газетные мате-
риалы на практических уроках перевода. Общественно-политические события послед-
них лет, деятельность ведущих мировых международных организаций, защита нашей 
независимости и наших земель, чтобы наш истинный голос был услышан в мире, могут 
вызвать у студентов большой интерес к нашей истории. Использование газетных мате-
риалов во время обсуждения в классе может оказать существенное влияние на развитие 
навыков устной речи. 

 
 E.S. Kanan 

 
The great role of the use of newspaper  

materials in learning a foreign language 
 

Summary 
 

In order to help English language learners, it is important to use newspaper materials in 
practical translation lessons. The social and political events of recent years, the activities of 
the world’s leading international organizations, the protection of our independence and our 
lands, to be heard of our true voice to the world can arouse great interest to our history in the 
students.  The use of newspaper materials during class discussions can have a significant 
impact on the development of oral speaking skills. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 03.04.2022 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 80

Подчинительная связь между компонентами  
словосочетаний в современном английском языке 
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government, parataxis 
 
В зарубежной лингвистике началом учения о словосочетании обычно принято счи-

тать появление в 1933 году книги американского структуралиста Л.Блумфилда «Язык». 
Л. Блумфилд по праву считается главой американской лингвистической школы трид-
цатых годов. Теория Блумфилда общепризнана за рубежом, хотя, естественно, с тече-
нием времени претерпела определенные изменения, были уточнены и добавлены неко-
торые типы групп. 

Словосочетание – это соединение двух или нескольких знаменательных слов, свя-
занных по смыслу и грамматически, служащее для расчленённого обозначения единого 
понятия (предмета, качества, действия и др.). Словосочетание рассматривается как еди-
ница синтаксиса, которая выполняет коммуникативную функцию только в составе 
предложения. Различают три основных типа синтаксической связи: подчинительная 
связь, или подчинение, сочинительная связь, или сочинение, и предикативная связь, 
или предикация. 

Ту или иную группу синтаксически связанных между собой слов (словосочетаний, 
предложений) следует относить к одному из вышеуказанных типов - подчинительному, 
сочинительному или предикативному — на основе одинаковости или неодинаковости 
синтаксической функции всей группы в целом и ее непосредственно составляющих. 
Эта одинаковость или неодинаковость синтаксической функции устанавливается мето-
дом субституции, т.е. путем подстановки одной или нескольких НС вместо всей группы 
в целом. Возможность или невозможность такого рода подстановки при сохранении 
грамматической правильности структуры всей конструкции и определенного семанти-
ческого инварианта свидетельствует об одинаковости или неодинаковости синтакси-
ческой функции всей группы в целом и ее НС и тем самым дает основания для отне-
сения данной группы к тому или иному типу синтаксической связи. 

Подчинением (subordination) - это такой тип синтаксической связи, при котором 
синтаксическая функция всей группы в целом совпадает с синтаксической функцией 
только одной из ее НС, но отличается от синтаксической функции другой ее НС. 

Подчинительные словосочетания обладают целым рядом особенностей, отличаю-
щих их от других типов словосочетаний — сочинительных и предикативных. Во-пер-
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вых, подчинительные словосочетания характеризуются синтаксическим неравнопра-
вием, неравнозначностью входящих в них составляющих, то есть, в подчинительном 
словосочетании всегда выделяется господствующий, главный или подчиняющий член, 
который мы назвали ядром (head), и член зависимый, подчиненный, называемый нами 
адъюнктом (adjunct). Во-вторых, в отличие от словосочетаний сочинительных, подчи-
нительные словосочетания всегда двучленны, т.е. при членении по НС на каждом от-
дельном уровне членения в подчинительном словосочетании всегда выделяются только 
две непосредственно составляющие. Сколь большим ни было бы число слов, входящих 
в состав подчинительного словосочетания, их членение будет всегда бинарным; так, 
например, в таком словосочетании как continued to refuse to meet demands for higher 
wages, состоящем из шести знаменательных слов, вычленяются всего две НС: предика-
тивная форма глагола continued (ядро) и словосочетание to refuse to meet demands for 
higher wages (адъюнкт). Это последнее, в свою очередь, членится на ядро — инфинитив 
to refuse и адъюнкт, представленный словосочетанием to meet demands for higher wages 
и т.д., в результате чего на каждом уровне членения в словосочетании выделяются 
всего две НС — ядро и адъюнкт. 

Установление отношения подчинения производится путем проверки на субститу-
цию (substitutiontest). При замене всей подчинительной группы в целом ее ядром сох-
раняется грамматическая отмеченность всей конструкции при неизменности, в опреде-
ленных пределах, ее семантического содержания («семантический инвариант»). При за-
мене же всей подчинительной группы в целом ее адъюнктом либо получается грамма-
тически неправильная конструкция, либо, если и получается грамматически правильная 
конструкция, то ее структура изменяется по сравнению с первоначальной, в силу чего 
происходит нарушение семантической инвариантности предложения. 

Понятие «семантического инварианта», как и все семантические понятия вообще, 
крайне трудно формализовать, т. е. определить точным образом. Тем не менее, требова-
ние семантической инвариантности при субституции представляется интуитивно бесс-
порным, а само установление такой инвариантности на практике не представляет, как 
правило, каких-либо трудностей: так, любой информант подтвердит, что в предложе-
ниях The key to the box was lost и The key was lost такой семантический инвариант на-
личествует, в то время как The key to the box was lost и The box was lost семантически 
нетождественные. 

Так, подчинительная связь существует между tall и boy в словосочетании a tall boy, 
так как синтаксическая функция этого словосочетания всегда тождественна синтак-
сической функции a boy, но всегда отлична от синтаксической функции tall.  

Подчинительные словосочетания можно классифицировать в трех плоскостях: 
а) По части речи, к которой принадлежит ядро словосочетания. Согласно этой клас-

сификации, в английском языке выделяются словосочетания: 
1. субстантивные (nounphrases) — ядро — существительное; 
2. глагольные (verbphrases) — ядро — глагол (в предикативной или в непредикатив-

ной форме); 
3. адъективные (adjectivephrases) — ядро — прилагательное; 
4. адвербиальные (adverbphrases) — ядро — наречие; 
5. местоименные (pronounphrases) — ядро — местоимение. 
Из этих типов словосочетаний наиболее важными и распространенными являются 

словосочетания субстантивные и глагольные; другие типы, особенно словосочетания 
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адвербиальные и местоименные, встречаются гораздо реже и структурно весьма одно-
образны. 

б) По тому, представлены ли НС словосочетания словами или словосочетаниями (т. 
е. в зависимости от числа слов, входящих в словосочетание). 

1) Если обе НС словосочетания представлены только словами (иначе говоря, если 
словосочетание включает в себя только два знаменательных слова), такое словосочета-
ние назовем простым (simple phrase), напр. Cold water; to read a book; strangely solemn; 
worth reading; etc. 

2) Если же хотя бы одна из НС словосочетания представлена, в свою очередь, слово-
сочетанием, т. е. если словосочетание включает в себя более чем два знаменательных 
слова, такое словосочетание назовем сложным (complex phrase). 

Словосочетанием может быть представлено как ядро, так и адъюнкт сложного 
словосочетания. В первом случае будем говорить о словосочетании с распространен-
ным ядром (expanded head), во втором — о словосочетании с распространенным 
адъюнктом (expanded adjunct). Если как ядро, так и адъюнкт сложного 'словосочетания 
представлены словосочетаниями, мы будем говорить о словосочетании с распростра-
ненным ядром и адъюнктом (expanded head and adjunct). 

Примеры сложных словосочетаний: 
1. с распространённым дром: three black dogs; saw him there; etc. 
2. с распространенным адъюнктом: politically active youth; the demand for higher 

wages; saw the father of the boy; etc. 
3. с распространенным ядром и адъюнктом: the reception of the delegation by the 

President of the Republic; etc. 
Классификация английских словосочетаний по типам подчинительной связи может 

иметь следующий вид: согласование, управление, примыкание. 
В современном английском языке вид согласования имеет очень ограниченную 

сферу употребления. Прежде всего, здесь отпадает согласование по линии рода и па-
дежа. Что касается по линии числа, то оно сохранилось в двух случаях:  

а) согласование существует между указательными местоимениями и определяемы-
ми ими существительными: this house–these houses, that house-those houses. Зависимое 
слово материально уподобляется грамматической форме главного слова. Главное и 
зависимое слово принадлежат к различным частям речи. Главное слово- в постпозиции. 

б) между неопределенным артиклем и существительным (во множественном числе 
неопределенный артикль отсутствует): a pen — pens, a pencil — pencils; 

в) между подлежащим и сказуемым (в числе и лице): I go, he (she, it) goes, we (you, 
they) go. 

г) между формами глагола главного и придаточного предложения: Gabriel asked who 
was playing up there. (Maugham) He asked if she heard him. (Lawrence) 

В английском языке распространен: a) предложный вид управления, Grammar Way 
- предлог, а также артикль с четко выраженным значением падежа. Зависимое слово – в 
постпозиции: the bicycle of my brother, thrown of a king, waterline of the ship. We went to 
the river.  

b) Grammar Way – флексия + апостроф в качестве графического дополнения. 
Зависимое слово – в препозиции. King's thrown, ship's waterline, search's target (цель-
 обыска).  

c) Grammar Way - флексия (he - him): He - I see him; She - I see her; I - They love me.  
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d) Grammar Way – грамматическая независимость подчиненного слова кроме его 
препозиции и адвербиальности. Семантическая связь между главным и подчиненным 
словом: extremely hot.  

А что касается вида примыкания, то в английском языке существительные, прила-
гательные, числительные, местоимения, причастия, не изменяясь по родам, числам и 
падежам, в составе субстантивного словосочетания примыкают к существительному: a 
stone wall, playing children, that person, the first lesson. 

В английском языке самым распространенным видом подчинительной синтакси-
ческой связи является примыкание (parataxis, прилягання). Примыкание — это такой 
вид синтаксической связи, при котором зависимость подчиненного слова выражается 
позицией, смыслом зависимой грамматической функции: англ. To read well, to read 
aloud, to sing softly, to laugh merrily. Примыкающими словами в сравниваемых языках 
могут быть наречия, прилагательные (для английского языка), глаголы (в форме инфи-
нитива), деепричастия, т.е. неизменяемые знаменательные слова: англ. To read well, to 
write accurately, ready to answer, anxious to go. 

Актуальность статьи. Выявление синтаксической сочетаемости слов в словосоче-
тании является очень значимым с точки зрения изучения теоретических проблем язы-
кознания. Важность изучения словосочетаний вытекает из того, что язык располагает 
сравнительно немногочисленным составом типов словосочетаний, которые использу-
ются в разных комбинациях для конструирования разнообразия предложений. 

Научная новизна статьи. Научно-теоретическая значимость данной работы заклю-
чается в том, что анализируются синтаксические отношения, а именно подчинительная 
связь между компонентами словосочетаний в современном английском языке. 

Практическое значение и применение статьи. Полученные результаты могут 
быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам 
общего и сопоставительного языкознания, перевода, теоретической и практической 
грамматики, стилистики, синтаксиса в спецкурсах, посвященных проблемам словосо-
четания. 
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Bu məqalədə müasir ingilis dilində söz birləşməsinin mahiyyətindən, onun dil sistemində 
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Hər bir frazeoloji vahid əsl xalq yaradıcılığıdır. Bu baxımdan frazeoloji vahidlərin ümumi 

mənasında hər bir xalqın öz adət-ənənəsinin, vərdişlərinin, yaşadığı şərait və gündəlik yaşam 
tərzinin inikası dayanır. Bu, frazeoloji vahidlərin tərcüməsinin dəqiq verilə bilməməsinin sə-
bəblərindən biridir. Buna görə də ingilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji vahidlərin sərbəst 
söz birləşmələri kimi tərcüməsini vermək özünü doğrultmur. 

Həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərində frazeoloji birləşmələrin tərkib hissəsi olan 
komponentlər həm say, həm semantika, həmçinin semantik əlaqələr baxımından, bütöv məna-
nın formalaşmasında birbaşa öz təsirini göstərir. Belə ki, frazeoloji birləşmələrin semantik 
xüsusiyyətlərini araşdırarkən frazeologizmlərin mənasının leksik məna ilə qarşılaşdırılması 
çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman aydın olur ki, bütöv elementləri bir-birindən ayır-
maq çətin olduğu kimi onlar arasında olan bağlılığı da aradan qaldırmaq mümkün olmur. 

İnsanla bağlı olan frazeoloji birləşmələr həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində 
çoxluq təşkil edən frazeologizmlər sırasına daxildir. Məlumdur ki, insanın xarakteri müsbət 
və mənfi cəhətlərlə doludur. Məhz bu səbəbdən insana xas olan xüsusiyyətlərin mənfi və müs-
bət cəhətlərini özündə ehtiva edən frazeoloji birləşmələri yarımqrup kimi ayırmaq mümkün 
olan vasitələrdəndir. İstər bədii ədəbiyyat nümunələrində, istərsə də frazeoloji birləşmələr lü-
ğətində kifayət qədər insanların xarakteristikasını ifadə edən frazeologizmlərə rast gəlmək 
mümkündür. Bu frazeologizmlərdə insana xas olan mənfi xüsusiyyətlərə misal olaraq, satqın-
lığı, xəsisliyi, yalançılığı, yaltaqlığı, ikiüzlüyü və s. göstərmək olar. Məsələn:<< to meet so-
mebody half way >> kiməsə qarşı getmək/ müdafiə etmək, <<to take care of somebody >> ki-
minsə qayğısına qalmaq, <<to be smb`s true dog >> kiminsə sədaqətli iti olmaq və s. (1, s. 
120). 

İnsana xas olan mənfi xüsusiyyətlərdən başqa, müsbət xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən 
frazeologizmlərə də rast gəlmək olar. Məsələn, kişilik, qətiyyətlilik, xeyirxahlıq, sədaqətlilik, 
dözümlülük və s. xüsusiyyətləri əks etdirən frazeologizmlərə misal olaraq aşağıdakıları gös-
tərmək olar. Məsələn: <<have one`s heart in the right place >> mehriban olmaq, xoş hisslər 
bəsləmək mənasını ifadə edir. <<A heart of gold >> qızıl ürək mənasını verir. 

İngilis dilində, eləcə də Azərbaycan dilində işlənən frazeologizmlərdə insanın xarakteri-
ndən bəhs edən çoxlu sayda idiomlar, atalar sözləri və s. mövcuddur.  

İdiomatik ifadə mənsub olduğu dilin qrammatik qanunlarının əsasında meydana gələn, 
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ümumi mənası tərkib hissələrinin təklikdə götürülən mənası ilə düz gəlməyən məcazi mənalı 
sabit söz birləşməsidir. ”Kiminsə (nəyinsə) qanın tökmək”, “kiminsə (nəyinsə) qanına bais ol-
maq”. İdiomatik ifadələrin bu məfhumu ifadə etməsi tərkibindəki sözlərin təhlil edilməməsi, 
məcazi məna ifadə etməsi onları digər sabit söz birləşmələri qruplarından fərqləndirməsələr 
də, bu ifadələr özünəməxsus bir xüsusiyyətə malikdirlər. Belə ki, idiomların ifadə etdiyi məf-
hum nə qədər məcazi mənaya malik sözlərlə verilsə də, sabit söz birləşmələrinə aid başqa 
qrupların ifadə etdiyi məfhuma nisbətən daha konkret olur. Məhz buna görə də idiomlar bu və 
ya digər sözün ekvivalenti kimi, daha doğrusu, məcazi məna ilə verilən sinonim kimi dildə 
özünü göstərir. Digər sabit söz birləşməsini eyni məfhumu ifadə edən hər hansı bir sözlə əvəz 
etmək mühüm olmadığı halda bir idiomun əvəzində onun sinonim olan başqa bir sözü işlət-
mək mümkündür. Yəni, idiomlar hər hansı bir məfhumu müstəqil şəkildə ifadə edən sözlərin 
həmin məfhumu daha qüvvətli və təsirli ifadə edən sinonomlərdir. İdiomlardan ədəbi dilin de-
mək olar ki, bütün üslublarından istifadə olunur. Lakin bu idiomatik vahidlərin ən geniş istifa-
də meydanı, əlbəttə ki, bədii üslub və ictimai-siyasi üslubda təsadüf edilir:<< to fall in love 
with smb >> bənd olmaq; << to tell someone where to get off >> yerində oturmaq; <<to come 
down to earth >> göylərdən yerə enmək; <<to take smth. to heart >> ürəyinə salmaq; <<to 
fall between two steals >> iki daş arasında qalmaq;  <<to go too many irons in the fire >> işi 
başından aşmaq; <<to go too far >> cızığından çıxmaq. 

İngilis dilində atalar sözü və məsəllərin təxminən 200-nün Azərbaycan dilində ekvivalenti 
vardır: <<No smoke without fire >> od olmayan yerdən tüstü çıxmaz; <<No pain, no gain 
>>zəhmət çəkməsən barını görməzsən; <<One swallow can not make spring >> bir güllə ba-
har olmaz; <<The pot calls the kettle black >>  kor kora kor deməsə bağrı çatlar; <<As you 
sow you will mow >> nə əkərsən, onu da biçərsən; <<Man may meet, but mountains never >> 
dağ dağa rast gəlməz, insan insana rast gələr; <<Easy come, easy go >> Haynan gələn, vay-
nan gedər və s. (2, s. 78-85). 

Azərbaycan və ingilis dillərində elə frazeoloji vahidlər vardır ki, onların mənası bəzən bir-
birinə uyğun gəlir, bəzən isə əksinə heç bir uyğunluq tapa bilmirsən. Bu zaman onların ek-
vivalentlik məsələləri ön plana çıxır. Yəni, əgər uyğunluq tapmaq mümkün deyilsə, ona qis-
mən də olsa münasib bir şəkildə hər hansı bir dildə oxşarını vermək olar. Məsələn: İngilis di-
lində to be on the shelf – frazeoloji vahidi Azərbaycan dilində bir neçə mənada işlənir.1) tə-
xirə salmaq; 2) həbs altında olmaq; 3) ayaqlarını uzadıb ölmək; 4) qız qarımaq və s.  Digər bir 
frazeoloji vahidə nəzər salaq: to break the neck of smth – 1) məhv etmək, darmadağın etmək; 
sarsıtmaq; 2) bir şeyin ən çətin hissəsinin öhdəsindən gəlmək; 3) ən çətin işə tab gətirmək. 

Frazeoloji birləşmələrin semantikası, onun tərkib hissəsi olan komponentlərin semantikası 
ilə qismən bağlıdır. Bu zaman meydana çıxmış bağlılıq heç də açıq-aydın özünü büruzə ver-
mir. Onun gizli mənası tərkib hissələrin dərinliyində göstərməkdədir. Frazeoloji birləşmələrin 
tərkib hissəsi olan komponentlərin sayı nə qədər çox olarsa, nəticədə yaranmış bütövün məna-
sına daha çox təsir göstərmiş olacaqdır. Bəzi hallarda isə bunun əksinin də şahidi oluruq. Belə 
ki, ümumi halda götürdükdə heç də həmişə frazeologiyanın tərkib hissəsi olan komponentlə-
rin sayının, onun ifadə edəcəyi mənaya təsiri özünü doğrultmur. Bu zaman ortalığa çıxan əsas 
amil, əlavə məna çalarlarının yaranmasıdır. Bütöv mənalar yaranarkən, orada iştirak edən 
komponentlərin fəaliyyət dərəcəsi, frazeoloji birləşmələrin əmələ gəlməsində daha çox rolu 
olan idiomların sabit söz birləşməsinə qarşı qoyulur. 

İngilis dilində işlənən <<to give smb`s one`s heart>> –frazeoloji birləşməsi eyni ilə Azər-
baycan dilində də eyni prinsip üzrə motivləşir << ürək vermə, qəlbini vermə>>. Başqa halda 
isə digər bir frazeoloji rolunda olan <<to ask for a lady is hand>> evlənmə təklifi etmək, qızın 
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əllərini istəmək formasında nadir hallarda işlənsə də, alınma strukturundadır (3, s. 53). 
Somatik frazeoloji birləşmələrin müqayisəsi. Frazeologiyada somatik frazeoloji birləş-

mələr ayrıca bir qrup təşkil edir. İngilis dili frazeologizmlərini bədən üzvlərinə görə qrup-
laşdırmaq mümkündür. Təhlil göstərir ki, frazeologizmlərin tərkibində 40-a qədər bədən üzvü 
adını ayırmaq mümkündür. Məsələn, qol (arm), dodaq (lip), ayaq (foot), çiyin (shoulder), bu-
run (nose), diz (knee), bədən (body), baş (head), qulaq (ear), ürək (heart), əl (hand), üz (face), 
barmaq (finger), ağız (mouth), boyun (neck), dəri (skin) və s. Belə frazeologizmlər müəyyən 
halda toplu təşkil edir, müstəqil dil vahidi kimi, digər sözlərlə semantik-qrammatik əlaqələrdə 
olur.” (4, s28) Somatik frazeolgizmlərə misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar. Məsələn: 1. 
<<With the heavy hand >> qəddar, kobud, qaba, sərt  2. <<A light hand >>  əli yüngül olmaq 
(cəld), əli izi olmaq. 

Digər somatik frazeologizmlərə nəzər salaq:  
1. <<at the second>> ikinci əldən, oradan-buradan eşitmək 
2. <<at the third hand >> üçüncü əldən  bu frazeoloji vahid daha çox dəqiqliyi, dürüstlüyü, 

doğruluğu çox az ehtimal olan məlumatdan bəhs edərkən istifadə olunur.  
3. <<be the left hand>> qanunsuz doğulmaq, nigahsız doğulmaq mənasını verir. 
 4. <<to have a big mouth >> boşboğazlıq etmək, çənə vurmaq, özünü öymək  
5. <<to open full mouth >> söyüşmək, abrını vermək   
6. <<to shoot at one`s mouth>> ağzını Allah yoluna qoymaq  
7.<< to foot the road>> piyada çox yol getmək, ayaq basmaq  
8. <<to have smb. at one`s feet>> ayağına düşmək, yalvarmaq  
9. <<to have a bed head >> başı boş olmaq, başı heçnədən çıxmamaq 
10.<<to sleep with one eye open >> bir gözü ilə yatmaq, narahat yatmaq  
11.<< to put one eyes together >> gözlərini çəpləşdirmək  
12.<< to think tooth into >>  yemək yemək 
13.<< to grit the teeth>> dişlərini qıcırtmaq 
14. <<to bare one`s teeth// to grin one`s teeth>> irişmək, dişlərini ağartmaq (2, s. 145)  
Somatik frazeologizmlər Azərbaycan və ingilis dillərində işlənərkən onların oxşar və fərq-

li cəhətlərini aşkarlamaq üçün tipoloji müqayisə önəm təşkil edir. Belə ki, tipoloji müqayisə 
zamanı ortalığa çıxan tərcümə problemlərinin həlli üçün kontekstdəki mənanı dəqiqliklə ver-
mək baxımından ekvivalentlilik xüsusiyyəti ön planda duran məsələlərdəndir. Məsələn, İngi-
lis dilində işlənən “bitter tongue”, Azərbaycan dilində işlənən “acı dil” frazeoloji birləşməsi-
nin ekvivalentidir. Hər iki dildə bu birləşmə “acı dil” mənasını ifadə etsə də bu somatik ifadə 
İngilis dilində “ilan kimi sancan”, Azərbaycan dilində isə “zəhər tuluğu” mənasında işlənir. 
Digər tərəfdən ekvivalenti olmayan somatik frazeoloji birləşmələr İngilis dilindən Azərbaycan 
dilinə tərcümə oluna bilmirsə, bu zaman kalka üsulundan, təsvirdən istifadə olunur: Məsələn, 
<<on the arm >> havayı; <<to do a hot foot>> aradan çıxmaq; << to snap one`s fingers at 
smb.>> kimləsə hesablaşmaq və s. 

Məqalənin aktuallığı. Frazeoloji birləşmələrin daxili məna quruluşunun və xarici struktu-
runun, tərcümə olunma imkanlarının öyrənilməsi, milli və beynəlmiləl səciyyəsi ilə yanaşı on-
ların işlənmə xüsusiyyətlərinin təhlili də həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən aktuallıq kəsb 
edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında frazeoloji 
birləşmələrin struktur-semantik xüsusiyyətləri təhlil edilir və hər bir dilə (ingilis və Azərbay-
can) məxsus frazeoloji birləşmələrin özünəməxsus cəhətləri araşdırılır, ümumi və fərqli xüsu-
siyyətləri aşkar edilir. Bütün bunlar tədqiqatın elmi yeniliyi hesab edilə bilər. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İngilis dilinin tipоlоji müqаyisəsində, üslubiy-
yаt fənninin tədrisində, tərcümə prоsеsində bu məqalə əhəmiyyətli  bir vasitə ola bilər. Bura-
xılış işi və magistr dissertasiyalarının yazılmasında eyni zamanda dərslik və dərs vəsaitlərinin 
yazılmasında da faydalı ola bilər. 
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Bir dilin ən əsas xüsusiyyəti kommunikasiya vasitəsi olmasıdır. Kommunikasiya qurma-

ğın iki yolu var: yazılı və şifahi. Yeni bir dil öyrənərkən insanların adətən daha çox çətinlik 
çəkdiyi şifahi kommunikasiya olur, yəni şifahi nitq. Şifahi nitq isə danışıq və dinləmədən iba-
rətdir. Bu iki qabiliyyətin hansının daha tez mənimsənildiyi insandan-insana dəyişir. Ancaq 
hər ikisini öyrənmək üçün effektli üsullar mövcuddur. 

Bəs xarici dildə şifahi nitqi necə inkişaf etdirməli? Şifahi nitq kommunikativ metodun ən 
çox tələffüz və lüğət bazasını özündə əks etdirən kompetensiyalarından biridir. Eyni zamanda 
tədrisi ən çətin olan kompetensiyadır. Xarici dildə danışmaq üçün vaxt lazımdır. Bu çox za-
man məyusluq yaradır. Dil öyrənərkən şifahi nitqdə çox çətinliklərə rast gəlinir. Bu ana dili 
ilə xarici dilin strukturu arasında olan fərqlə bağlıdır. Xarici dildə danışmazdan əvvəl mükəm-
məl cümlə qurmaq üçün uzun-uzadı düşünməyə gərək yoxdur, vacib olan ünsiyyət qurmaqdır. 
Yəni başa düşülmək və fikirlərini bölüşərək mübadilə aparmaqdır. Çox vaxt ən böyük prob-
lem özünə olan inamın çatışmazlığıdır. Tələbədə özünə inam yaratmaq müəllimin əsas vəzifə-
sidir. O, hər bir tələbəyə fərdi yanaşmalı onları diqqətlə və inamla dinləməlidir. Həmçinin 
müəllimin səs tempi və baxışları da önəmlidir. Xarici dildə şifahi nitqi inkisaf etdirmək üçün 
bir çox üsullar və metodlar mövcuddur. Hər şeydən əvvəl tələbələr müntəzəm olaraq öyrən-
dikləri dildə danışmalıdırlar. Şifahi nitq zamanı yavaş danışmaq, fasilə etmək, sözlərə uyğun 
jestlərdən istifadə etmək və gülümsəmək lazımdır. Bu tryuklar tələbələrə demək istədiklərini 
fikirləşməyə vaxt qazandırır. Tələbələrə aşılanmalıdır ki, danışmaq üçün yaxşı olmağı gözlə-
mək lazım deyil. Müntəzəm olaraq danışılarsa yaxşı nəticə əldə etmək olar. Utancaqlıq dil öy-
rəncilərinin birinci düşmənidir. Bəs utancaqlığı necə dəf etməli? Bunun üçün başqaları ilə hə-
min dildə danışmazdan əvvəl məşq etmək olar. Tək olanda danışmaq, səsini diktafona yazmaq 
və özünü dinləmək lazımdır. Digər maraqlı bir çalışma isə xarici dildə hər hansı bir mətni 
ucadan oxumaqdır. Bu həm danışıq orqanları üçün gimnastikadır, həm də ucadan oxu sözlərin 
yaddaşda möhkəmlənməsinə kömək edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz bu iki üsul (çalışma) ilə 
publika içərisində danışarkən yaranan qorxunu idarə etməyi öyrənmək olar  (1, s. 30). 

Hansı dildə dinləmə bacarığını (listenin skills) özünüzdə formalaşdırmaq istəyirsinizsə bi-
rinci etməli olduğunuz o dildə dinləməkdir. Ancaq nə dinləməlisiniz? Bu barədə ən çox edilən 
səhv seçilən materialın (video, serial, film, səs qeydi, TV şousu və s.) şəxsin maraqlarına uy-
ğun olmamasıdır. Bizə maraqlı olmayan bir mövzunu bildiyimiz dildə belə dinləmərik, nəinki 
tam bilmədiyimiz dildə. Nə dinləyirsinizsə dinləyin, ən əsası mövzunun sizin maraqlarınıza 
uyğun olmasıdır. Lakin sadəcə eyni mövzuları əhatə edən materialları da seçməyin. Çalışın 
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müəyyən qədər fərqli mövzular olsun. 
İkinci nüans isə dinlədiyiniz ya izlədiyiniz materiala öz ana dilinizdə, ya da yaxşı bildi-

yiniz başqa dildəki altyazı ilə deyil, məhz öyrənmək istədiyiniz dildəki altyazı ilə baxın. Va-
cib məqamlardan biri də seçdiyiniz materialın diktoru və ya səsləndiricisidir. Adətən öyrən-
mək istədiyiniz dilin daşıyıcılarını (ing. native) dinləməyə çalışın. İlk başda dil daşıyıcılarına 
qulaq asmaq sizə çətin gələ bilər, lakin motivasiyadan düşməyin. Çətin olmağı normaldır, 
çünki “native”lər sürətli danışır və sözləri assimilasiya edərək tələffüz edir. Nəzərə alın ki, 
sonra real bir dil daşıyıcısı ilə söhbət etməli olsanız, o zaman altyazı olmayacaq. Hətta dil da-
şıyıcılarını kifayət qədər dinləyib, onların danışığını mənimsədikdən sonra digər ləhcələrə də 
keçə bilərsiniz. Beləliklə, yavaş-yavaş qulağınız bütün ləhcələrə, səslərə aşina olacaq. Onu da 
qeyd edim ki, əgər dinləmə zamanı davamlı cümlələri tərcümə etməyə və ya qrammatik analiz 
etməyə çalışırsınızsa, bunun sizin dinləmə bacarığınıza təsiri olmayacaq. Çünki fokuslandığı-
nız nə danışıldığı yox, necə danışıldığı olacaq. Bunu etməyin, sadəcə dinləyin. 

Digər üsul isə dinləmə edəcəyiniz mövzu barədə özünüzdə müəyyən qədər söz bazası for-
malaşdırır. Yəni eşitmə ehtimalınız yüksək olan sözlərə əvvəlcədən nəzər salın. Beləliklə, 
həm nə dinlədiyinizi daha rahat başa düşə biləcəksiniz, həm də sözləri aktiv yaddaşınıza yer-
ləşdirəcəksiniz. 

Digər üsullardan biri isə sosial şəbəkələrdəki dil öyrədən qruplara qoşulmaqdır. İngilis dil-
li bir çox qruplar mövcuddur ki, bu qruplara dünyanın dörd bir yanından ingiliscə danışanlar 
qoşulur. Onlarla söhbət etmək, öz maraq dairəsinə uyğun fikirlər paylaşmaq tələbələrrin həm 
şifahi, həm də yazılı nitqinin inkişafında çox təsirli olacaqdır. 

Şifahi nitq bacarıqlarını formalaşdıran kommunikativ metodlar. Danışıq zamanı 
kommunikativ fəaliyyətlərin real məqsədləri xarici dildə dinləyib – anlama, danışma, oxu və 
yazı bacarıqlarının formalaşmasına diqqəti yönəldərək, məlumat əldə etmək, nitq baryerlərini 
aşmaq, özünü təqdimetmə bacarıqları qazanmaq, mədəniyyətləri öyrənmək və cəmiyyətin fəal 
üzvü olmaqdır.  Bu fəaliyyətlərə müxtəlif metodlar məcmusu, yanaşmalar, üsul və vasitələr, 
nitq modelləri, şifahi və yazılı kommunikativ nitq çalışmaları daxildir. Ən son nümunəvi 
kommunikativ metodlara “Tapşırıqlı təlim metodu” (TBL), TPR - Fiziki hərəkətlərə cavab 
(Total Physical Response), Çevik dəyişmə metodu (Flipped Learning), İnformasiya boşluqları 
(Information Gap), kompüter əsaslı dilin öyrənilməsi (CALL), mətnlərin dialoqlaşdırılması, 
oyunlar, komandalarda müzakirə, layihə əsaslı təlim (Project based learning) və s. daxildir. 
Danışıq zamanı kommunikativ vərdişlərin hansı komponentlərdən ibarət olmasını bilmək tə-
limdə çox vacib şərtlərdir. Bu şərtlərə məlumatı ötürən və qəbul edən arasında olan prosesin 
müxtəlif metodlarla tədris olunması daxildir ki, bu mexanizmlərə yazılı və danışılan sözlər, 
qeyri-verbal hərəkətlər və s. daxildir. (2, s.140) 

Yazılı nitq. Yazı bir ömür boyu vacib sayılan bacarıqdır. Bu zaman materiallar elə seçil-
məlidir ki, tədris üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olsun.    

Beləliklə, yazı cavabdır. Biz yazırıq, çünki nəyəsə cavab reaksiyası veririk. Yazı xüsusi 
kontekstlər üçün vacib sayılan prosesdir. Biz yazırıq, çünki bunu istəyirik və ehtiyac duyuruq. 
Yazı yazıçıdan oxucunun gözləntilərini nəzərə almağı tələb edir. Yazı seçim etməyi tələb edir. 
Biz tələbələrimizə ideyanı seçərkən kömək etməliyik [3, s. 219-244].  

Buraya aşağıdakılar daxildir:  
1. Beyin həmləsi (brainstorming).  
Bəzi tələbələrin düşüncəsi təşkil olunmamış vəziyyətdədir. Biz onlara daha dərin düşün-

mək üçün şərait və imkanlar yaratmalıyıq.  
2. Free-writing. 
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Bu zaman saat, yəni vaxt vacib sayılır. Bundan başqa, mövzu, ideya, sual seçmək də şərt-
dir. Bütün bunlar spesifik detallar hesab olunur. Bu zaman 7-10 dəq dayanmadan mövzuya 
fokuslanmaq lazımdır. Qrammatika, punktuasiya və s. çox fikir vermək məqsədəuyğun deyil. 
Əsas məsələ mövzunu əhatə etməkdir. Baxmayaraq, bunu bir qədər səliqəsiz proses hesab 
edirlər.  

3. Clustering/webbing. 
Bu zaman sürət və keyfiyyət vacib sayılır. Söz və ifadələrdən istifadə edərkən saymaq de-

yil, səhifəyə köçürmək lazımdır. 
4. Listing.  
Mövzu ilə əlaqədar bütün ideyaları siyahıya almaq vacibdir. 
5. Cubing.  
Bu texnika yazan şəxsə mövzuya altı müxtəlif nöqteyi-nəzəzrdən yanaşmağı tələb edir.  
Məqalənin aktuallığı. İngilis dilinin şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının inkişaf etdrilmə-

sində istifadə oluna biləcək metod və üsulların müəyyənləşdirilməsinə yönəldilişdir. 
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik İngilis dilində şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının 

sistemlı şəkildə formalaşdırılmasının araşdırılmasından ibarətdir.  
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təqdim olunmuş müddəalar ümum-

təhsil səviyyəsində ingilis dilinin tədrisinin şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının əldə olunmasını 
əhatə edir. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbələr istifadə edə bi-
lərlər. 
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Развитие коммуникативных навыков  

на английском языке методы и приемы 
 

Резюме 
 

В исследовательской работе представлены различные методы развития коммуника-
тивных умений в развитии устной речи. Цель данного исследования проанализировать 
аспекты навыков говорения и аудирования. В этой статье были представлены различ-
ные типы техник, направленные на применение аудирования и говорения в аудитории. 
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Summary 

 
The research work presents different methods of communicative skills in developing oral 

speech. The purpose of this study to analyze aspects of speaking and listening skills. Different 
types of techniques have been presented in this article focusing applying listening and 
speaking activities in the auditorium. 
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Артикли играют большую роль в английском языке. Казалось бы, без него не обхо-

дится ни одна газетная статья, ни одна публикация, ни один художественный роман. 
Однако, когда мы читаем эти самые статьи, романы, мы замечаем, что без артикля 
прекрасно обходятся. Одним из основных средств выражения всех этих значений явля-
ется артикль, который определяют, как “структурное слово, характеризующее сущест-
вительное, связанное с лексическим значением этой части речи и с категориями опреде-
ленности и неопределенности”. 

В современном английском языке существует три артикля: определенный the, неоп-
ределенный a/an и нулевой (отсутствие артикля). При этом артикли есть не во всех язы-
ках. В латинском и русском языках артикля вообще нет, в древнегреческом существо-
вал определенный артикль, который развился из указательного местоимения, а неопре-
деленного не было. В разных языках формы артиклей могут быть разными. Проблема 
использования артикля заключается в том, что даже сами носители английского языка 
затрудняются по этому поводу. Даже те, для кого английский язык считается вторым 
языком тоже имеют некоторые проблемы, связанные с артиклем. 

Артикль начал изучаться еще в ранних английских описательных грамматиках XVI 
в. и продолжает активно изучаться и в наше время. Историю вопроса в общем виде из-
ложил в диссертационном исследовании Ю.А. Миронец.  

В XVI-XVIII вв. артикль рассматривали как существительное, которое выделялось 
от других частей речи именно по этому признаку. В конце XVI в. существовала также 
другая концепция, по которой артикль рассматривался как прилагательное. 

В XVII в., многие авторы грамматики считали артикль самостоятельной частью ре-
чи. В этот же период были довольно распространены и следующие трактовки: артикль - 
некое свойство существительного, артикль - некий определитель, артикль - частица. 
Ю.А. Миронец отмечает, что термины "definite" и "indefinite" в свое время ввел Дж. 
Хавелл в 1662 г. 

В XVII-XVIII вв. многие грамматисты у неопределенного артикля в качестве основ-
ного выделяли неопределенно-классифицирующее значение, а в качестве сопутствую-
щего - количественное. У определенного артикля выделяли указательное значение. В 
XVIII в. нормативные грамматики, не стали ограничиваться описанием языковых фак-
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тов, а стали устанавливать языковые нормы и правила. Наряду с этим развиваются две 
концепции относительно сущности артикля. Согласно одной, он является самостоя-
тельной частью фрагментов повествовательною текста, ситуацию формирующуюся 
(неопределенный артикль) или сформировавшуюся (определенный артикль). Поэтому 
употребление артиклей оказывается в некоторой степени и показателем литературного 
жанра. 

В XIX. в. большинство грамматистов относили артикль к самостоятельной части, 
одновременно существовала концепция, по которой артикль относился в класс местои-
мений или в класс прилагательных. При этом в одних грамматиках артикль классифи-
цировался как определяющее прилагательное, а в других - как выделяющее (distin-
guishing) или указательное (demonstrative), а некоторые грамматисты считали его огра-
ничивающим (limiting) прилагательным. 

В XX в. артикль все еще далеко не всеми грамматистами признается отдельной 
частью речи. Дж. Керм, например, не включает артикль в число перечисляемых им 
частей речи, а рассматривает употребление артиклей только в связи с классификацией 
существительных. А именно, он констатирует значимость употребления определенного 
артикля при именах собственных в форме множественного числа. 

Керм отмечает, у определенного артикля функцию генерализации: In earlier centuries 
the Christians wore much persecuted. Керм указывает на возможность употребления тех 
же существительных в форме множественного числа и без артикля, если речь идет о не-
коем классе, в основании которого лежит какая-либо общая характеристика предметов: 
Christians shouldn’t’t do such things. Керм различает обобщение и тотальность (totality), 
и приводит в качестве примера реализации признака тотальности предложение The 
Cumming have left town for their summer home. 

Отсутствие артикля при том, же существительном во множественном числе связано 
с идеей портативности: You will find Cumming active in the various benevolent activities 
of our city. 

Конкретная референция обычно предполагает предварительное знакомство комму-
никантов с именуемым предметом - он либо упоминался ранее, либо составляет часть 
культурной ситуации (the cultural situation): he looked in the paper to see what was on the 
radio. Кроме того, называемые предметы конкретны, если составляют часть общечело-
веческого опыта: the sun. the moon, the stars, the sky. Все перечисленное делает конкрет-
ную референцию определенной. Средством эксплицитного выражения этого вида рефе-
ренции является определенный артикль. 

При родовой референции возможно употребление как определенного, так и неоп-
ределенного артиклей, либо их отсутствие. При этом отсутствие артикля наблюдается 
при неисчисляемых существительных как конкретных, так и абстрактных. Отмечается 
также нулевой артикль при исчисляемых конкретных существительных во множест-
венном числе. 

Единичная референция свойственна именам собственным, обычно не употреб-
ляемым с артиклями. Однако в контексте неких ограничительных модификаций значе-
ние единичности модифицируется в партитивное, что выражается наличием при су-
ществительном определенного артикля: during August - during the August of that year. 
Отмечается возможность превращения имен собственных в имена нарицательные. По-
казателем этого является употребление существительного с тем или иным артиклем. 

Артикль - служебная часть речи, и эта служебная функция реализуется на всех 
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уровнях, начиная с отдельных существительных и заканчивая текстом. Артикли не яв-
ляются формальными элементами грамматических структур. Преимущественная встре-
чаемость того или иного артикля в составе каких-либо структур объясняется их содер-
жательным соответствием. 

Определенному артиклю характерно значение индивидуализации, он характеризует 
предмет, как уже известный, конкретный, выделяемый из всего класса однородных с 
ним предметов, также определенный артикль ставится перед должностями, названиями. 
Использование определенного артикля исключает бесконечное количество возможных 
(потенциальных) референтов. Существительное с определенным артиклем называет не 
один из объектов известного говорящему и слушающему множества, а конкретный 
объект. 

В последнее время встречаются случаи, когда артикль the в таких случаях не ставит-
ся. Неопределенный артикль характеризует предмет, с названием которого он связан, 
как одного из представителей, любого из представителей того или иного класса пред-
метов. Неопределенный артикль возможен и при повторном употреблении. Все опре-
деляется контекстом. В структуре текста неопределенный артикль - показатель характе-
ра описания, повествования. Он участвует в создании общего фона, на котором разви-
ваются или будут развиваться конкретные события. 

С прочими именами собственными также, как правило, употребляется нулевой ар-
тикль.1) Так, нулевой артикль употребляется с названиями а) континентов Asia - Азия 
б) стран Nigeria - Нигерия (Исключения: The Vatican - Ватикан, возможно также The 
Ukraine - Украина) в) городов New York - Нью-Йорк (Исключение: The Hague - Гаага) 
г) улиц, площадей Red Square - Красная площадь д) отдельных островов Sicily – Си-
цилия е) отдельных гор Etna - Этна ж) озер Lake Erie - озеро Эри 

В некоторых случаях названия географических объектов и учреждений употреб-
ляются с определенным артиклем. (NB: на картах все географические названия обычно 
приводятся с нулевым артиклем).1) С определенным артиклем употребляются: а) назва-
ния стран, стоящие во множественном числе: The Netherlands-Нидерланды The Philip-
pines - Филиппины б) названия горных массивов: The Alps - Альпы в) названия групп 
островов: The Bahamas - Багамские острова г) названия географических областей: The 
Far East - Дальний Восток The Arctic - Арктика 2) Также с определенным артиклем 
употребляются названия стран, в состав которых входят нарицательные существитель-
ные, обозначающие а) форму правления государства, например, republic, union, king-
dom, states: The German Federal Republic - Федеративная Республика Германия The 
Soviet Union - Советский Союз The United Arab Emirates - Объединенные Арабские 
Эмираты б) географические названия, включающие нарицательные имена существи-
тельные, обозначающие водные географические объекты (sea, ocean, river, channel, 
canal), в том числе если они не указаны явно, а подразумеваются: the Atlantic (Ocean) - 
Атлантический океан the Baltic (Sea) - Балтийское море the Panama Canal - Панамский 
канал the Nile (River) - (река) Нил. 

Итак, прошло очень много времени и английский язык подвергся изменениям. 
Изменения коснулись и артиклей. Артикли выявляют характер внутренней, смысловой, 
соотнесенности элементов синтетического целого, каким является текст. Замысел речи 
- основа построения осмысленных сообщений. Артикль способствует развертыванию 
замысла в полный текст, созданию содержательных вариантов. Однако сейчас в ан-
глийских журналах, газетах, в разговорном языке и так далее существует тенденция, 
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использовать артикли не по традиционным, классическим правилам. В английском 
языке артикли стали часто опускаться, если при этом не меняется смысл предложения. 

Таким образом, артикль существует во многих языках, но под различными формами 
- от отдельного слова до его части. В зависимости от формы и характера употребления 
артикля, а также состава системы артиклей можно выделить различные группы языков, 
однако артикль везде выполняет общую функцию: помогает ориентироваться в том, что 
имеет в виду говорящий, употребляя существительное с тем или иным артиклем. 

В ходе работы выяснилось, артикль присущ многим языкам, изучается он уже мно-
гие десятилетия. В то же время не утихают споры о количестве артиклей в английском 
языке. И неопределенного артиклей, как показателей определенности/ неопределен-
ности. Однако неясен вопрос о существовании нулевого артикля. Ясно одно, что ис-
пользоваться нулевой артикль стал все чаще и чаще.  

В процессе исследования было выяснено, что артикль трактуется как служебная 
часть речи, включающая два самостоятельных слова: определенный артикль и неопре-
деленный артикль. Ряд авторов выделяют нулевой артикль, также считается значимым 
и отсутствие артикля. 

По отношению к существительному артикль является показателем степени неопре-
деленности понятия, обозначаемого существительным, и показателем способности 
этого понятия делиться на единицы непредельного членения. Артикль выявляет сте-
пень абстрагированности значения существительного. Он является показателем степе-
ни лимитации называемого существительным понятия. Кроме того, артикль указывает 
тип референции существительного: обобщенная референция, конкретная и единичная. 

У артикля, как служебной части речи, выделяют следующие функции: морфологи-
ческая, синтаксическая, семантическая, коммуникативная. 

Актуальность статьи. Актуальным настоящее исследование делает назревшая не-
обходимостью системного анализа в целях идентификации достоверной системы функ-
ций артиклей. Лингвистика давно нуждается в обобщающих исследованиях, которые 
подводили бы итоги развития представлений по конкретным проблемам, сводили бы 
воедино, анализировали, сравнивали и, в итоге, приводили бы данные и знания, полу-
ченные лингвистами различных школ и взглядов, в стройную систему. Языковеды рас-
ходятся в оценке системного статуса артиклей и характера категории определенности-
неопределенности. Некоторые исследователи считают английские артикли показателя-
ми категории определенности-неопределенности в системе существительного, при этом 
сочетания существительных с артиклями трактуются как аналитические формы; соот-
ветственно артикли не рассматриваются как самостоятельные слова. В других работах 
отмечается, что артикли — это самостоятельные слова, обладающие лексическим зна-
чением. Таким образом, актуальность исследования обусловлена дискуссионным ха-
рактером рассматриваемого вопроса. Актуальность работы определяется потребностью 
в разработке такого описания артиклей, которое, будучи ориентированным на систем-
ные отношения в языке, объясняло бы контекстно-обусловленные семантические функ-
ции артиклей в речи 

Научная новизна статьи. Научная новизна исследования определяется следую-
щим: 1) приведены аргументы в пользу трактовки артиклей как лексико-грамматичес-
ких единиц языка; 2) грамматичность артиклей трактуется в статье как их обязатель-
ность в синтаксисе речи, что позволяет уточнить место артиклей в системе английского 
грамматического строя; 3) расширено содержание критерия обязательности в грамма-
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тике, подчеркнута его релевантность в синтаксисе. 
Практическое значение и применение статьи. Практическая значимость работы 

заключается в том, что эти знания пригодятся для преподавания в ВУЗах, школах и 
тем, кто собирается изучать английский язык. 
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Müasir ingilis dilində artiklın kommunikativ funksiyası 
 

Xülasə 
 

Artikllar gizli məzmunun, alt mətnin ifadə vasitəsidir. Artikl iki müstəqil sözdən ibarət 
olan xidməti nitq hissəsi kimi şərh olunur: müəyyən və qeyri-müəyyən artikl. Bəzi müəlliflər 
sıfır artiklini vurğulayır, artiklın olmaması da əlamətdar sayılır. Qeyri-müəyyən artikl ümu-
miləşmiş obraz yaradarkən, təyin artikli isə fərdiləşdirilmiş obraz yaradarkən geniş istifadə 
olunur.      

 
L.K.Xalilova 

 
The communicative function of the article in modern English 

 

Summary 
 

Articles are means of expressing implicit content, subtext. The article is interpreted as a 
functional part of speech, which includes two independent words: the definite article and the 
indefinite article. Some authors emphasize the zero article, and the absence of the article is 
also considered significant. The indefinite article is widely used when creating a generalized 
imagery, and the definite article is used when creating an individualized imagery. 
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language and balance of power 
 
Bu gün ingilis dili yayılma arealına görə çox qəribə bir mənzərə yaratmışdır. Bu dildən 

“ana dili kimi istifadə edənlərin sayı ilə ondan ikinci dil kimi istifadə edənlərin sayı arasında 
proporsiya 1:4–nisbətindədir” (1, p.2). Bəs ingilis dilinin “linqua franca kimi” belə yayılma-
sında hansı amillər rol oynayır? Əlbəttə, burada faktorların çoxluğu qaçılmaz olsa da, mənim-
sənilmə, təbii çətinliyi dəf etmə, ünsiyyəti və anlamanı yaxşılaşdırma, miqrasiya problemləri-
ni həll etməyə yönəlişlilik, təminetmə və eyni zamanda doğma yerli dillə birgə mövcud olma 
imkanları əldə etmək bu faktorlar arasında öncül yerləri tutur.  

İngilis tədqiqatçısı J. Jenkins ingilis dilinin “linqua franca” kimi işlənməsi tarixindən danı-
şarkən yazır: ”Mənim bildiyimə görə, ingilis dili “lingua franca kimi” termin və onun qısalt-
ması olan “ELF” olaraq ilk dəfə ictimai yerlərdə 1996-cı ilin martından istifadə edilmişdir“ 
(2, p. 594).  J. Jenkins. Müəllif sonradan həm də qeyd edir ki, “əgər mən oxucularda ELF-ə bu 
cür oriyentasiyaların normal olduğu təəssüratını yaratsam, bu ciddi şəkildə yanlış məlumat 
sayılardı” (2, p. 597).  

Danışıq dillərinin mövcudluğu şəraitdə insanlar arasında bir-birini başa düşmək məsələsi 
çətinləşdiyi zaman, bu maneələri aradan qaldırmaq üçün ona tələbat yarandıqda, o zaman 
“lingua franca” özünün universallığı ilə xüsusi yer tutur, çünki İngilis dili Ana Dili kimi 
(EMT-English as a Mother Tongue) və İngilis Dili Lingua Franca (ELF-English as a Lingua 
Franca) kimi işləndiyi bütün hallarda bu dilin üstün imkanları azalmağa doğru getmir. Lakin 
burada fərqlər ondan ibarətdir ki, birincisi qeyd etdiyimiz EMT halında ingilis dili milli iden-
tifikasiya, kimlik ehtiyaclarına cavab verdiyi halda, ikincisi, yəni  ELF halında, xüsusilə, yerli 
olmayan əhali arasında beynəlxalq ünsiyyət məqsədi daşıyır və yuxarıda qeyd olunan zəruriy-
yətləri qarşılamaq üçün istifadə edilir. 

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 so-
sial-mədəni faktorların müəyyən edilməsi, onların ölçülməsi və təsir imkanları kimi məsələlər 
də, heç şübhə yoxdur ki, elmi-nəzəri və linqvistik problemlər sırasına daxildir.  

İngilis dilinin dialekt şəklində variantlarının çoxalması da artıq ingilis dilinin “linqua fran-
ca kimi” perspektivlərinın, yaxın və uzaq meyillərinin hesablanmasını və onların bəzi mühüm 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini zəruri edir. Hazırda, məsələn, təkcə isimlərin “sayıla bilənlik 
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sistemini əhatə etməkdə ümumi cəhətlərin olması 82 ana dili ingilis olan ölkəni (native spea-
kers) və 98 qeyri-ana dili hesab olunan (none-native speakers) ölkələri əhatə edir” (3, p. 103). 
Bu onu göstərir ki, ingilis dilinin “linqua franca kimi” perspektivlərinin öyrənilməsi, həm də 
onun qrammatik dil sisteminə nüfuz etməyini ehtiva edir və odur ki, oradakı yeni tendensiya-
ların təhlil edilməsini, vernakulyar şəbəkənin konfrontativ və kontranstiv öyrənilməsini də ön 
plana çəkir.  

Bir tərəfdən qlobal dilçilik sahəsində, digər tərəfdən müqayisəli dilçilik baxımından ingilis 
dilinin “linqua franca kimi” perspektivlərinin öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. Əgər belə demək 
mümkünsə, biz bu perspektivdə güc balansını təhlil etdikdə burada əsasən dörd mühüm fakto-
run aparıcı rola malik olduğunun şahidi oluruq. Bunlar həmin dilin hazırda daşıdığı siyasi, iq-
tisadi, texnoloji və mədəni funksiyalarında əks olunmuşdur. (Bax: Şəkil 1)  

 
Siyasi faktorlar bir ölkə və ya bütün ölkələr daxilində, hətta  ingilis dilinə zidd olan ölkələ-

ri də özünə daxil etməklə müəyyən insan qrupları yaratmaq imkanları ilə bağlıdır. Məlumdur 
ki, dil insanların inkişafı ilə ilə birgə addımlayır və odur ki, bəzi hallarda ingilis dilinin qlobal 
dil kimi fəaliyyət göstərmə imkanları yeni yaranan təzyiqlərlərdən də asılı olur. Məsələn, Ru-
siya-Ukrayna müharibəsinin yekunlarında ingilis dilinə olan münasibətin bu ölkələrdə siyasi 
faktorlar səbəbindən dəyişə bilməsi də gözlənilən ola bilər.  

Biz bir ölkənin insanlarının hiss etdiyi vəziyyətdən başlayaraq, qlobal dil səviyyəsinə qə-
dər ingilis dilinə ya rəsmi dil, ya da xarici dil kimi imtiyazlı status vermək seçiminin reallıqla-
rının öyrənilməsini ingilis dilinin “linqua franca kimi” gələcək perspektivlərinin daha doğru 
dərk olunmasında əhəmiyyətli hesab edirik. Təbii olaraq, ingilis dilinin “linqua franca kimi” 
perspektivlərində onun qlobal status iddiasını daha az etibarlı edəcək faktorlar (maneələr) də 
mövcuddur. Bu cür ziddiyyətlərin əsasında siyasi antipatiya ilə birgə, iqtisadi amillər də rol 
oynaya bilər.  

Post-müstəmləkəçilik dövründə ingilis dilinin davamlı olaraq geniş şəkildə istifadə edil-
məsinə qarşı bəzi Avropa burjuaziyasının ingilislərin guya onların istedadlarının, dahilərinin 
və iqtisadiyyatlarının oğurlamasına dair də bəzi yoxlanılmamış neokolonial tənqidlərinə də 
rast gəlirik. Arqumentlərin ümumi mənası ona gəlir ki, on səkkizinci və on doqquzuncu əsr-
lərdə Avropa öz evlərini və muzeylərini bəzəmək üçün Afrikadan sənət xəzinələrini mənimsə-
məklə iyirminci əsrdə öz dillərini və mədəniyyətlərini zənginləşdirmışlər. Bu səbəbdən bu 
gün Afrikanın iqtisadiyyatına, siyasətinə, mədəniyyətinə, dillərinə və vətənpərvər yazıçılarına 
ehtiyacı yaranmışdır. Bu cür təzadlı arqumentlərin forması müxtəlif olsa da, kontekstual ola-
raq qlobal miqyasda belə iddialar hələ də vardır. Buna oxşar hadisələr tarixdə istisna olunmur 
və bəzən bunun əksi olan hadisələrlə də rastlaşmalı oluruq. “Məsələn, 1996-cı ildə Əlcəzair 
(keçmiş Fransa koloniyası) fransız dilini əvəz edərək, məktəblərdə ingilis dilini əsas xarici dil 
etmək qərarına gəldi” (4, p. 126).  
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Müasir dövrdə ingilis dilinin “linqua franca kimi” perspektivlərinin genişlənməsində təhsil 
faktoru geniş rola malikdir, lakin bu, məsələn ingiliscə yazmaq və oxumaq baxımından bəzən 
bir sıra şərhlərdə mədəni kimliyin qurban verilməsi kimi səslənir. “Bu o deməkdir ki, kuriku-
lumlar adətən ingilis dilinin qlobal rolunu iqtisadi-mədəni fakt kimi qeyd edir və əsasən onu 
öyrənmək üçün aşağıdakı motivasiya növlərindən birini və ya hər ikisini irəli sürür: bu - utili-
tarlıq, yəni beynəlxalq biznes üçün əhəmiyyətli və ideal olmağı, yəni mədəniyyətlərarası ün-
siyyəti və qarşılıqlı anlaşmanı daha da inkişaf etdirmək qabiliyyətini və onun yaratdığı poten-
sialı özündə birləşdirir” (5, p. 12). Biz hesab edirik ki, hər bir dövlətin müstəqil dil siyasətinin 
qurulmasında Azərbaycanda olduğu kimi balanslaşdırılmış dil siyasətinin aparılması bu cür 
iddiaların qarşısını almaq üçün mühüm vasitəsidir. Yəni, multikultural dəyərlərin qurban ve-
rilməsinin və milli dəyərlərin hamıdan yüksək olması kimi iddiaların olması hazırkı dövrdə 
bəzi şahidi olduğumuz olkələrin son nəticədə qlobal özünütəcridinə yol açır.  

Siyasi və mədəni arqumentlərlə birgə bir sıra iqtisadi arqumentlər də mövcuddur. Onlarda 
birinci yerdə duran maneələrdən mühümü ingilis dilinə sərmayəsinin azaldılması təklifləri ilə 
bağlıdır. Lakin məlumdur ki, hələ qlobal deyil, yalnız regional səviyyədə fəaliyyət göstərmək 
üçün ingilis dilinin “linqua franca kimi” perspektivlərinin düzgün qiymətləndirilməsinə ehti-
yac vardır. İngilis dilinin gələcək statusu müəyyən dərəcədə həmin ölkənin gələcəyi ilə bağlı 
olmalıdır. Məsələn, iyirminci əsrdə ingilis dilinin “linqua franca kimi” perspektivləri onun 
həm də daha çox ABŞ-a arxalanması olmuşdur, lakin bü arxalanma süni olmayıb obyektiv ta-
rixi reallıqların nəticəsində mümkün olmuşdur. İyirminci əsrin texnologiyasındakı beynəlxalq 
inkişaf tendensiyaları da burada qarşılıqlı rol oynamışdır, çünki sənaye (yəni elektron) inqila-
bına nəzarət etmək xüsusiyyəti ABŞ və İngiltərənin vahid dil məkanına bağlanmasına təkan 
vermişdir.  

İngilis dilinin bütün dünyada inkişaf etməsi yoluna texnologiya hər hansı digər regional 
müxtəliflikdən daha çox təsir göstərir, lakin İngiltərə, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kanada və 
Cənubi Afrikada müntəzəm olaraq öz “narahatlıqlarını” ifadə edən insanların münasibətlərinə 
rəğbətlə yanaşır. Bəzən, bir sıra milli mətbuatlarda 'amerikanizmlərin' hücumu haqqında fikir-
lər səslənsə də, əgər ABŞ-ın hərbi və ya iqtisadi qüdrətini pozacaq bir şey olsaydı, dilin qlobal 
statusu üçün də qaçılmaz nəticələr olardı. Məsələn, Kanadanın bütün ingilisdilli əhalisi fransız 
dilinə keçməyə qərar versə və ya Cənubi Afrikanın bütün ingilisdilli əhalisi afrikaans dilini 
seçsə belə, ingilis dilinin dünya dili kimi təsiri azalmayacaqdır. 

Miqrasiya məsələlərinin həllində qlobal dünyada dil və ünsiyyətin yarada biləcəyi boşluq-
ların dərhal doldurulmasında, xüsusilə Avstraliyada son zamanlar asiyalı mühacirlər tərəfin-
dən immiqrasiya meyilləriinin güclənməsi, Ukraynada kütləvi qaçqın axının Avropa və Ame-
rikada asan həlli məsələlərində də ingilis dilinin “linqua franca kimi” perspektivləri 1990-cı 
illərdə olduğu kimi siyasi, iqtisadi, texnoloji və mədəni amilləri unifikasiya edən bir sistemin 
mövcudluğunu labüd edir.   

Nəhayət, ingilis dilinin ana dili ilə əlaqəli olmayan alternativ təsviri mövcud olduqda və 
qəbul edildikdə, ingilis dili “ana dili olmayan” ölkələrdə əhali artıq özlərini marginal qrup he-
sab etməyəcəklər. 

Məqalənin aktuallığı. İngilis dilinin “linqua franca kimi” perspektivləri bu gün müxtəlif 
sahədə çalışan elm adamlarının daim diqqət mərkəzindədir. Bununla bağlı inkişaf tendensiya-
larının öyrənilməsi və bu yolda mövcud olan və qarşıya çıxa biləcək maneələrin dillərin qarşı-
lıqlı təsir imkanları nöqteyi-nəzərindən araşdırılması həmişə aktualdır. Məqalə, müasir dövrdə 
ingilis dilinin “linqua franca kimi” perspektivlərini təhlil etməklə yanaşı, həm də bu sahədə 
xeyli aktual görünən “güc balansının” tədqiq edilməsinə də cəhd etmişdir.  
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Bu aktuallıq həm də onunla bağlıdır ki, hazırda ingilis dilinin “linqua franca kimi” işlənmə 
perspektivlərində onun çoxlu sayda şifahi danışıq formalarının mövcud olması həmi dilin 
qrammatik çoxnövçülünün, digər xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsini gündəmə gətirmişdir. 
Odur ki, nəinki standart dil baxımından, həm də venakulyar baxımdan ingilis dilinin “linqua 
franca kimi” perspektivlərinin öyrənilməsi zəruridir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu yenilik ondan ibarətdir ki, burada ingilis dilinin, ELF dili 
perspekivlərini çoxfaktorlu səbəblər baxımından tədqiq və şərh etməyə cəhd etmişdir. Məqalə 
göstərir ki, dördkomponentli güc balansı – siyasi, iqtisadi, texnoloji və mədəni amillər ingilis 
dilinin “linqua franca kimi” perspektivləri onun qlobal inkişaf meyillərinin öyrənilməsində və 
qarşıya çıxan maneələrin araşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Məqalə xüsusi olaraq canlı danışıq və qrammatik fərqlərin yaranmasına diqqəti cəlb et-
məklə, müstəqil və qlobal dil anlayışlarının balanslı surətdə öyrənilməsini məqbul hesab edir. 

Tədqiqatda həm də yeni olaraq təklif edilir ki, dilin təmasda olduğu bütün faktorlar, o 
cümlədən insanların müvafiq olaraq dilə  münasibətləri tarixi inkişaf baxımından öyrənilməli 
və tədqiq edilməlidir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Problem ingilis dilinin qlobal statusu sahəsin-
də çalışan müəllimlər, tələbələr və geniş ictimaiyyət üçün ingilis dilinin “linqua franca kimi” 
perspektivlərinin araşdırılmasında onlara yaxından yardımçı ola bilər. 
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С.Д. Фархадова Кероглу 

 
Природа английского языка как «linqua franca» 

 
Резюме 

 
В данной статье исследуется современное положение английского языка и перспек-

тивы его развития. Автор пытается кратко проанализировать основные факторы, спо-
собствовавшие укреплению статуса английского языка как «linqua franca», а также не-
которые глобальные препятствия, с которыми английский язык столкнулся на этом пути. 
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Утверждается, что EFL начал широко использоваться, начиная с 90-х годов прошло-
го века, и с тех пор он претерпел множество изменений из-за широкого венекулярного 
использования этого языка, который нуждается в дальнейшем вложении с точки зрения 
грамматических структур. 

Статья иллюстрирует четыре взаимосвязанных фактора, которые расцениваются как 
«баланс сил» в будущем развитии английского языка как «linqua franca». Также подчер-
кивается, что как в случае других языков, так и в случае «lingua franca» нельзя игно-
рировать историческое сосуществование языка и нации. 

 
S.D. Farhadova Koroghlu 

 
The nature of the English language as “linqua franca” 

 
Summary 

 
This article researches the current position of English and its perspective developments. 

The author tries to briefly analyses the major factors facilitating to the empowerment of the 
status of English “as a lingua franca” and some global impediments faced English on this 
road.  

It is stated that EFL started to be widely used starting from 90th of the previous century 
and since it has gone through a lot changes because of a wide vernacular usage of this 
language which need further investigation in terms of the grammatical structures.  

The article illustrates the four interrelated factors which are regarded as “balance of 
powers” in future development of English language as "linqua franca". It is also highlited that 
as in the case of no language as well as in the case of “lingua franca” the historical 
coexistence of language and nation should not be ignored. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2022 
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Fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində oxu bacarıqlarının inkişafı 
 

Jalə Namiq qızı Hacızadə 
Bakı Qızlar Universitetinin baş müəllimi 

                                                                                    E-mail: hacizadejale@mail.ru 
 
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M. Qaraşarlı, 
                filol.ü.f.d., dos. K.A. Cəfərova                                             
 
Açar sözlər: oxu, fransız dili, oxu bacarığı, mətn 
Ключеевые слова:  чтение, французский язык, нывык чтения, текст 
Key words: reading, French language, reading skills and abilities, text  
 
Müasir cəmiyyətimizdə təhsilin əsas məqsədi tədrisin səmərəliliyini artıraraq, istər orta 

məktəblərdə, istərsə də ali təhsil müəssisələrində vətənimizi beynəlxalq aləmdə inkişaf etdirə 
bilən, öz düşüncəsi, güclü məntiqi ilə fənləri dəqiq və dərindən mənimsəyən, aldığı bilikləri 
yerindəcə tətbiq etməyi bacaran, hər cür situasiyada çıxış yolunu müəyyənləşdirməyi bacaran 
yüksək intellektli və bacarıqlı gənclər yetişdirməkdir. Buna görə də yeni təlim metodlarının 
tətbiqi vacib və qaçılmazdır. 

Xarici dillərin tədrisinə kommunikativ yönümlü yanaşmada əsas məqsəd, xarici dilin mə-
nimsənilməsi və qavranılması prosesində onun təbiiliyini göstərən real həyat hadisələrindən 
maksimum dərəcədə istifadə etməkdir. Hal-hazırda dilöyrənmə prosesində qarşıda duran baş-
lıca vəzifə yalnız dil bacarıqlarını (compétence) mənimsəməkdən ibarət deyil, onları real da-
nışıq anında tətbiq edə bilmək və canlı ünsiyyətə (communication) girməkdən ibarətdir.  

Xarici dillərin mənimsənilməsi və öyrənilməsi nitq fəaliyyəti növlərinin (eşidib-anlama, 
danışıq, oxu, yazı) müəyyən sistem əsasında və xarici dilin praktik şəkildə nitqə (yazılı, şifa-
hi) tətbiqi nəticəsində mümkün olur. Bir proses olaraq, praktik şəkildə tətbiq etmə nitq pro-
sesinə uyğun bacarıq və vərdişlərin işlənməsi və mənimsənilməsi ilə bağlıdır. 

Orta məktəblərdə keçirilən xarici dil dərslərində, dilöyrənmə kurslarında və universitetlər-
də xarici dillərin öyrənilməsi iki əsas istiqamət əsasında formalaşır; bir tərəfdən istənilən xari-
ci dil materialları (ifadələr, mətnlər, söz və sözbirləşmələri, hazır modellər və cümlələr) əsa-
sında təhsilalanlar (şagirdlər) xarici dilləri öyrənirlər, digər tərəfdən onlar öyrəndikləri dil va-
sitəsilə nitq bacarıq və vərdişlərini mənimsəyirlər. Xarici dildə istənilən oxu materiallarının 
seçilməsi əvvəlcə onların məzmun xətti ilə bağlı olur. Təlim materiallarının məzmun xüsusiy-
yətləri şagirdlərdə müsbət motivasiyanın yaradılmasına və onlarda oxuya maraq hissinin 
artırılmasında müsbət rol oynayır.  

Xarici dildə oxu materiallarına istinad edərək öyrənmə metodologiyası şagirdlərə sözlərin 
və qrammatik hadisələrin mənalarını düzgün və dərindən anlamağa imkan verir. Bu fəaliyyət 
şagirdlərin linqvistik və strateji bilikləri, bacarıqları əhatəsində reallaşır. Bu səbəbdən də fran-
sız dilində oxu vərdiş və bacarıqlarını inkişaf etdirmək təhsilin əhəmiyyətli və mühüm  məq-
sədləri sırasına daxildir. Oxu təlimində şagirdlərin bilik səviyyələri, qavrama bacarıqları və 
ehtiyacları nəzərə alınır.  

Oxunun tədrisi və oxu materiallarının təşkilində və planlaşdırılmasında istifadə olunan 
prinsiplər oxunun müxtəlif aspektləri ilə əlaqəlidir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, fransız di-
lində oxu vərdiş və bacarıqlarının şagirdlərə aşılanması prosesi xarici dillərin tədrisi metodi-
kasının ən vacib və hələ də öz həllini lazımi səviyyədə tapmamış problemlərindən biri olaraq 
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qalır. 
Oxunun təlim və tədrisi məsələləri ilə yaxından tanışlıq göstərir ki, xarici dildə onların 

növləri çoxdur və hər bir tədqiqatçı özünün apardığı tədqiqatı daha düzgün hesab edir. Məsə-
lən, tədqiqatçı S.K.Folomkinaya görə xarici dildə oxunun növləri aşağıdakı kimi xarakterizə 
olunur: 

1. Oxunun formasına görə; səsli və səssiz oxu; 
2. Məntiqi əməliyyatlardan istifadəyə görə; analitik və sintetik oxu; 
3. Mətnin mənasının başa düşülmə səviyyəsinə görə; intensiv və ekstensiv oxu; 
4. Oxu materialının qarşısında qoyulmuş məqsədə görə; öyrədici, tanışedici, nəzərdən ke-

çirmə, axtarış. 
Oxu bacarığı - təhlil, ümumiləşdirmə, müəyyənləşdirmə, nəticəçıxarma, sintezləşdirmə və 

sair əməliyyatları özündə birləşdirir, təhsilləndirici və tərbiyəedici öhdəlikləri yerinə yetirir, 
şagirdlərin intellektini inkişaf etdirir. Nəzərə alsaq ki, dərslik materialları (oxu mətnləri) gün-
dən-günə çətinləşir, naməlum çətin sözlərin sayı artır, onda şagirdlərin oxu fəaliyyətinin necə 
çətin proses olduğunu anlamış olarıq. Xarici dillərin tədrisi prosesində müxtəlif növ bacarıq 
və vərdişlərin yaradılması və onların inkişaf etdirilməsi bir tərəfdən psixoloji amillərlə, digər 
tərəfdən isə metodiki iş üsulları ilə bağlıdır. 

Beləliklə, müasir metodologiya əsasən şagirdyönümlü yanaşmaya əsaslanır. Müasir yanaş-
maya  görə, müəllim şagirdə öyrətmir öyrənməyi öyrədir bu prosesə kömək edir. Müasir dərs 
şəxsiyyətyönümlü tədrisə əsaslanır. Müasir dərsdə fəallıq və inkişafetdiricilik əsas amildir. 

Oxu prosesində oxucunun bacarığı üç tipə ayrılır: 
1. İlkin bacarıqlar — mətnin aydın informasiyasını başa düşür; 
2. Orta bacarıqlar — mətnin aydın informasiyasını əlaqələndirir özü üçün təsvir edir; 
3. Dərin bacarıqlar — mətnin daxili informasiyasını anlayır. 
Yazılı materialın oxuyub anlama prosesi, yəni şifahi anlama kommunikativ bacarıqlarının 

aşılanmasının 4 əsas ünsürlərindən biridir. Fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində, oxu vərdiş 
və bacarıqları oxunan materialın mənasını, oxunan mətni düzgün şəkildə analiz və sintez et-
məyi və fransız dilində oxu mədəniyyətinə yiyələnmə kimi səriştələri aşılamaqda daha çox 
əhəmiyyətlidir. 

Beləliklə, yazılı anlamanın (oxunun) əsas məqsədi şagirdi yavaş-yavaş yazılı mətnin mə-
nasını anlamağa və müxtəlif tipli mətnləri oxumağa yönəldilir. Burada şagirdin oxuduğu hər 
hansı bir mətni həmin an başa düşməsi nəzərdə tutulmur, şagird buna yavaş-yavaş, mərhələ-
mərhələ nail olmalıdır. 

Oxuyub anlama elə bir prosesdir ki, oxuyanı get-gedə mətnin mənasını anlamağa, müxtəlif 
tipli mətnləri oxuyub anlamağa yönəldən bir prosesdir. Oxu bacarığında əsas məqsəd ondan 
ibarətdir ki, şagirdlərdə oxuya həvəs maraq yaransın, onları oxumağa, əllərinə qəzet və ya 
fransızca hər hansı bir kitab almağa həvəsləndirməkdir. Onlarda tədricən oxu texnikasını for-
malaşdırır.  

Son dövrlərdə xarici dilin tədrisində nitq fəaliyyət növlərinin (eşidib-anlama, danışıq, oxu, 
yazı) mənimsənilməsində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə daha 
çox geniş yayılmış, əvvəlki zamanlarda ənənəvi vasitələr olan lövhə, dərslik, şəkillərdən isti-
fadə edilirdisə, son zamanlarda elm və texnikanın sürətli inkişafı nəticəsində həmin tədris va-
sitələri, İKT avadanlıqları ilə, noutbuk, kompüterdə şagirdlər tərəfindən hazırlanan təqdimat-
lar, fransız dilinin təlim və tədrisi ilə bağlı müəllim və ya şagirdlər üçün nəzərdə tutulan veb 
səhifələr, video çarxlarla əvəz olunmuşdur. Şübhəsiz ki, bu cür vasitələrin orta ümumtəhsil 
müəssisələrində tətbiqi şagirdlər tərəfindən bəyənilir və bütün bunlar dərs prosesinin fəal və 
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interaktiv keçməsinə şərait yaradır. 
Müasir təlim metodlarının tətbiqi ilə keçirilən dərslər ənənəvi dərslərdən bir sıra xüsusiy-

yətlərinə görə fərqlənir. Oxu bacarığının mənimsənilməsində İKT-nin istifadəsi zamanı üs-
tünlükləri  vardır. Həmin üstünlüklər bunlardır: 

1. Şagirdlər bilmədikləri naməlum çətin sözlər üçün onlayn lüğətlərdən istifadə edə bilər-
lər. 

2. İKT vasitələri şagirdlərin tədqiqatının nəticəsinə nəzarət edə bilər. Elektron veb səhifə-
lər şagirdlərin qiymətini avtomatik olaraq saxladığı üçün şagirdlər öz nəticələrinə nəzarət edə 
bilər. 

Beləliklə, ümumtəhsil orta məktəblərində fransız dilinin xarici dil kimi tədrisi zamanı oxu 
bacarığının aşılanmasında müxtəlif informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifa-
də olunur və bu vasitələr dərsi daha da effektiv edir. 

İnsan oxumağı bilmədən xoşbəxt ola bilməz. Fransız dilində oxumaq dilin praktik cəhət-
dən mənimsənilməsinə və bu dilin mədəniyyətini öyrənməyə kömək edir. Oxu dərslərində dil-
öyrənənlərə ilk növbədə, vətənə məhəbbət və sədaqət tərbiyə olunur, onlara xeyirxahlıq, əda-
lətlilik, mərdlik kimi sosial-əxlaqi keyfiyyətlər aşılanır, onların dünyagörüşünün düzgün şə-
kildə formalaşması üçün ilkin bünövrə qoyulur. 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, fransız dilinin xarici dil kimi tədrisinin mühüm və-
zifələrindən biri oxu təlimi və tədrisidir. Xüsusilə orta məktəblərdə oxu bacarığının inkişaf et-
dirilməsində müəllim və şagirdlər birlikdə çalışıb səy göstərməlidirlər.  

Məqalənin aktuallığı. XX-XXI əsrlərdə dünyada baş vermiş bir sıra yeniliklər xarici dili 
təbii şəkildə öyrənmək tələblərini ortaya gətirdi. Bu isə dinləyib - anlama, danışma, yazı kimi 
səriştələrin mənimsənilməsi ilə yanaşı oxu bacarıqlarının da xarici dildən ünsiyyət vasistəsi 
kimi istifadə etmənin ayrılmaz hissəsi olduğunu sübut etdi. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə həsr edilmiş materialla-
rın seçim prinsiplərinin,konkret materiallar əsasında müqayisəsi və əldə edilən nəticələr mə-
qalənin elmi yeniliyidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti oxu bacarıqları-
nın inkişafına verilən tələbləri müəyyənləşdirmək, oxu bacarığının digər bacarıqlarla müqayi-
sədə tətbiqi və rolunu praktik şəkildə təyin etməkdən ibarətdir. 
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 Ж.Н. Гаджизаде  
 

Развитие навыков чтения в процессе преподования  
французского как иностранного языка 

 

Резюме 
 
В статье идет речь о преподаваниии иностранных языков в средних образователь-

ных школах, о форме преподавания навыков чтения, о методах и видах чтения, о проб-
леме мотивации при освоении иностранного языка, о значении нывыков чтения и пони-
мания в жизни и в образовании школьников. Одновременно, в статье анализированы 
роль современных средств обучения в развитии навыков чтения и применение каких 
именно методологий в процессе преподования французского как иностранного языка. 

            
J.N. Hajizada  

 

Development of reading skills and abilities in the 
teachıng of French language as a foreıgn language 

 

Summary 
 
Article talks about the teaching of foreign languages in secondary schools, especially form 

of teaching of reading skills and abilities, styles and types of reading, problem of motivation 
in appropriation of foreign language, the significant role of reading and understanding skills 
in the education and life of students. Moreover, the kind of methodology used in the teaching 
of French language as a foreign language and the role of the modern training facilities in the 
development of reading skills and abilities have been analyzed in this article. 
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PEDAQOGİKA 
 

Müasir qiymətləndirmənin mahiyyəti 
 

       Muraz Məsim oğlu Həsənov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

                                                                       E-mail: həsənovmuraz42@gmail.com 
 
Rəyçilər: t.ü.e.d., dos. S.M. Seyidova 
                p.ü.f.d. dos. D.M. Musayev 
 
Açar sözlər: özünüqiymətləndirmə, standartlar, demokratiklik, obyektivlik, şagird naliy-

yətləri, nəticələrin təhlili 
Ключевые слова: самооценивание, стандарты, демократия, объективность, дости-

жения учащихся, анализ результатов 
Key words: self evaluating, standards, democratism, objectiveness, student motivation, 

results analysis 
 
Hazırki  dövrdə təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması, inkişaf dinamikasının hazırlanması 

və proqramlaşdırılması üçün real vəziyyətin öyrənilməsi və təhlili vacibdir. Bu işdə qiymət-
ləndirmə əsas vasitədir. Qiymətləndirmə təlim tərbiyə prosesini təkmilləşdirməyə, təlim pro-
sesinin səmərəliliyini yüksəltməyə, təhsilalanlarda (şagirdlərdə, tələbələrdə və s.) hansı key-
fiyyət dəyişikliklərinin formalaşdığını müəyyənləşdirməyə əsas şərait yaradır. Məktəblilərin 
təlim nailiyyətlərinin izlənilməsi çox geniş və əhatəli prosesdir. Qiymətləndirmə həm təlim, 
həm də tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Təlim baxımından bilik, bacarıq və vərdişlərin səviyyə-
sinə qiymətin verilməsində özünü göstərirsə, tərbiyəvi cəhətdən məktəblilərin fəallığına, ça-
lışqanlığına intizamlı olmasına görə pedaqoji ədəbiyyatda özünü göstərir. Qiymətləndirmə  
şagirdlərin mənimsəmə səviyyəsinin tədris proqramında əks olunmuş mеуаrlаrlа müqayisə 
рrоsеsi kimi bаşа düşülür (1, s. 298). Buna görə də təhsil keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 
üçün tətbiq olunan qiymətləndirmə konsepsiyasının hazırlanması bu məqsədləri reallaşdırmaq 
istiqamətində aşağıdakı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə xidmət edir. 

● qiymətləndirməyə və imtahan sistemlərinə yenidən baxmaqla, kurikulumlarda mütərəq-
qi dəyişikliklərin zəruriliyinin əsaslandırılması, sınaqdan çıxmış mexanizmlər vasitəsilə cə-
miyyətdə müasir baxışların, mədəni dəyərlərin, yeni hüquq və vəzifələrin formalaşdırılması; 

● yüksək rəqabət və bazar münasibətləri şəraitində milli mütəxəssislərin yetişdirilməsi 
üçün kurikuluma yeni fənlərin və peşələrin daxil edilməsi, tədris proqramlarında əsas diqqətin 
praktik vərdişlərin aşılanmasına və problemlərin həllinə yönəldilməsi, bütün şagirdlər tərəfin-
dən minimum standartların mənimsənilməsi; 

● təhsil sisteminin səmərəli fəaliyyətini təmin edən məktəbdaxili qiymətləndirmə sistemi-
nin yaradılması məqsədi ilə müasir məzmun standartlarına cavab verən yüksək keyfiyyətli 
qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması, təhsil pillələri üzrə buraxılış imtahanları üçün mü-
vafiq prosedurların daha ədalətli və şəffaf tətbiq edilməsi və bu məsələlərin tənzimlənməsi 
üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması; 

● təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsi, onun təşkilinin səmərəliliyinin artırılması və təsir 
dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində hökumətə və digər strukturlara kömək edən milli 
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qiymətləndirmə sisteminin yaradılması, beynəlxalq qiymətləndirmə və müqayisəedilmə tədqi-
qatlarında ölkənin iştirakının təmin edilməsi (2, s. 4) 

Hər bir qiymətləndirmə şagirdin obyektiv qazandığı biliklərini (keyfiyyət göstəricilərini) 
nəzərdə tutur. Təlimin keyfiyyəti, təhsil müəssisənin səmərəli fəaliyyəti, bir çox didaktik və 
tərbiyəvi vəzifələrin həlli bu məlumatların obyektivliyindən çox asılıdır. Pedaqoji təcrübədə 
biliklərin və təlim prosesinin qiymətləndirilməsi, əsasən subyektiv xarakter daşıdığından, yeni 
yanaşma və üsullarla təlim prosesini qiymətləndirilməsinin aktuallığını ön plana çəkir, biliklə-
rin və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi prosesində yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin yara-
dılmasının əhəmiyyətini artırır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 13 yanvar 
2009-cu il tarixli 9№-li qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiy-
mətləndirmə Konsepsiyası” çərçivə sənədi təsdiq olunmuşdur. Sənəddə müasir dövrdə şagird 
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud olan problemlər, şagird nailiyyətlərinin 
qiymətləndirmə növləri, qiymətləndirmə standartlarının və qiymətləndirmə vasitələrinin ha-
zırlanması və sair məsələlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu baxımdan hər bir müəllimin qarşısında 
çətin və olduqca məsuliyyətli iş dayanır. Bu işin uğurla başa çatması, gənc nəslin düzgün ye-
tişdirilməsi məhz onlardan asılıdır. Müəllim öz fəaliyyətini günün tələbinə uyğun qurmağa, 
fəal təlim metodlarından geniş istifadə etməyə çalışmalıdır. Perspektiv və gündəlik planlaşdır-
ma zamanı müəllim üçün zəruri hesab edilən bacarıqlardan biri nailiyyətlərin qiymətləndiril-
məsinin növlərini müəyyənləşdirməkdir. Çünki qiymətləndirmənin mahiyyətini dərk etmədən 
müasir və ənənəvi qiymətləndirmənin bir-birindən fərqləndirmədən, əsas qiymətləndirmə 
növlərinin (diaqnostik, formativ, summativ) tətbiqi metodikasına yiyələnmədən, uyğun qiy-
mətləndirmə vasitələri hazırlamadan təhsildə şagirdin inkişafyönlü istiqamətdə biliklərə yiyə-
lənməsində nailiyyətlər əldə etmək olmaz. Məzmun standartlarının hansı səviyyə də reallaşdı-
ğını yoxlamaq məqsədi ilə hər tədris vahidindən sonra kiçik qiymətləndirmədən istifadə et-
məlidir. Bu zaman müəllim hər bir şagirdin həmin tədris vahidini necə mənimsədiyini, hansı 
sahədə çətinlik çəkdiyini müəyyənləşdirir, daha istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılmasına çalış-
malıdır. Obyektiv və demokratiklik prinsiplərini əsas tutaraq qiymətləndirmə zamanı məktəb 
rəhbərliyi ilə birgə valideynlərin də iştirakını təmin etməlidirlər. Onlarla birlikdə nəticələri 
müzakirə edib, hər bir şagird üçün hesabat tərtib edib, şagirdlərin illik inkişaf istiqamətinin 
düzgün dəyərləndirməyə imkan verməliyik. Qiymətləndirmənin əsas növləri bunlardır: 

1. Diaqnostik qiymətləndirmə - Şagirdlər əsas bilik və bacarıqlara müəyyən dərəcədə ma-
likdirlərmi? - Şagirdlər tədris edilmiş materialın hansı hissəsini bilirlər? 

2. Formativ qiymətləndirmə - Standartların mənimsənilməsinə doğru şagirdlər kifayət qə-
dər irəliyə bilirlərmi? 

3. Summativ qiymətləndirmə. - Şagirdlər verilmiş standart və ya standartlar qrupunda 
müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olublarmı? (2, s. 8).  

Qiymətləndirmənin bu növləri şagirdlərin hər bir fənnin məzmun standartlarında göstəri-
lən əsas bilik və bacarıqların əldə edilməsinə yönəlmiş fəaliyyət istiqamətləri ilə təmin edirlər, 
ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) şagirdin biliyini müəyyən 
edir və təlimin düzgün qurulmasında müəllimə köməklik göstərir.  

Qiymətləndirmənin əsas problemlərindən biri obyektiv qiymətin təmin edilməsinin çətinli-
yidir. Obyektiv qiymətləndirməni müəllim tənzimləməlidir. Obyektiv qiymət verilməsinə ma-
ne olan amillər aşağıdakılardır: 

● kəmiyyət xarakterli qiymətlərin verilməsi üçün dəqiq olmayan (şərti) normativlərin 
mövcudluğu; 

● qiymətləndirmənin kəmiyyət meyarlarının şagirdlə daha obyektiv əks-əlaqə yaratmağa 
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imkan verən, daha diferensiallaşdırılmış və daha dəqiq sistemin işlənib hazırlanmaması. Belə 
bir sistemin olması şagirdin nailiyyətlərini dəqiq və müvafiq surətdə səciyyələndirməyə im-
kan verər və şagirdin irəliyə doğru hərəkətini təmin edə biləcək lazımi tapşırıqları müəyyən 
etməyə şərait yarada bilər; 

● şagirddə (bir çox hallarda müəllimdə) təlim prosesinin hansı məqsədləri və ya nəticələri 
(bilik, bacarıq və vərdişlər kompleksi şəklində) olması barədə təsəvvürlərinin zəifliyi. 

Obyektivliyin təmin edilməsi yollarından biri qiymətləndirmə prosesində şəffaflıq, aşkar-
lıq prinsipinin aşağıdakı kimi gözlənilməsidir: 

● şagirdlərin müəllimin istifadə etdiyi qiymətləndirmə meyarları ilə tanışlığı: 
● qiymətləndirmə prosesinin aşkarlığı: bu zaman müəllim qiymət verərkən onu əsaslandı-

rır. 
Qarşılıqlı qiymətləndirmə və özünüqiymətləndirmə prosedurlarından istifadə edilməsi (3, 

s. 35-36). 
Müəllim diaqnostik qiymətləndirməni aparmazdan əvvəl aşağıdakı təlimatı nəzərə almalı-

dır. 
● diaqnostik qiymətləndirmə müəllim üçün təlim strategiyasını müəyyənləşdirməyə xid-

mət edir. Bir qayda olaraq, təhsil səviyyəsinin, dərs ilinin, tədris vahidlərinin əvvəlində sinif-
dəki şagirdlərin bilik və bacarıqları, eyni zamanda şagird bir ümumi təhsil müəssisəsindən di-
gərinə gəldikdə, sinfi dəyişdikdə və digər zəruri hallarda onun bilik və bacarıqları haqqında 
məlumat toplamaq, şagirdə fərdi yanaşmanı təmin etmək məqsədilə aparılır. 

● diaqnostik qiymətləndirmənin üsul və vasitələri fənn müəllimi tərəfindən müəyyənləşdi-
rilir və aparılır. 

● diaqnostik qiymətləndirmə vasitələri bir qayda olaraq, standartlar üzrə əldə olunmuş bi-
lik və bacarıqlar əsasında hazırlanır (ibtidai təhsil səviyyəsinin birinci sinfində dərs ilinin əv-
vəli istisna edilməklə). 

● diaqnostik qiymətləndirmə məqsədinə uyğun olaraq iki formada keçirilir: davamlı və qı-
samüddətli.  

● davamlı diaqnostik qiymətləndirmə, adətən, təhsil səviyyəsinin və dərs ilinin əvvəlində 
bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır.  

● davamlı diaqnostik qiymətləndirmədə müəllim şagirdin bilik və bacarıqlarının daxil ol-
duğu inkişaf sahələrini (idraki, fiziki, sosial-emosional, hərəki) öyrəndiyinə görə daha çox 
müşahidə üsulundan və bu üsulu reallaşdıran vasitədən – müşahidə cədvəlindən istifadə edir. 
Şagird haqqında daha ətraflı məlumat toplamaq üçün valideynlərlə və digər fənn müəllimləri 
ilə əməkdaşlıq üsulundan və sorğu vasitələrindən istifadə edilir.  

● qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmə, adətən, tədris vahidlərinin əvvəlində bir dərsin 
müəyyən hissəsində aparılır.  

● qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmədə müəllim şagirdin hər hansı bir bəhs və bölmə 
üzrə bilik və bacarıqlarını yoxladığına görə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi qiymətlən-
dirmə üsullarından və müvafiq olaraq çalışma, şifahi sual-cavab, təqdimat vasitələrindən isti-
fadə edir.  

● diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi sənədlərdə qeyd olunmur, yazılı qeydlər 
sinif və şagird portfoliosunda saxlanılır (4, s. 3). 

Tarix dərslərində diaqnostik qiymətləndirmənin aparılması üçün həyata keçirilən üsullar-
dan biri də tapşırıq vermədir. Bu zaman şagirdlərə mövzu ilə bağlı müxtəlif tapşırıqlar verilə 
bilərlər. 

Qiymətləndirmə ilk növbədə uşaqlarda müsbət emosiyalar yaratmalıdır. Qiymətləndirmə-
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də müəllim ən çox şagirdin səhvlərini deyil, nailiyyətlərini vurğulamalı, cəzadan çox dəstək 
verməyə arxalanmalıdır (5, s. 603). Qiymət, ilk növbədə, şagird üçün özünüqiymətləndirmə 
və özünə nəzarət vasitəsi kimi çıxış etməlidir. Özünüqiymətləndirmə vərdişlərini yaratmaq 
üçün bütün sinif və müəllimin iştirak ilə qiymətin şagirdin özü tərəfindən verilməsini və elə-
cədə şagirdlərin bir-birinin işinə qiymət verməsini tətbiq etmək lazımdır. Beləliklə aparılmış 
araşdırmalar nəticəsində belə qənaətə gəlinmişdir ki, qiymətləndirməni pedaqoji işçilər, müs-
təqil ekspertlər və təhsilin keyfiyyətini tənzimləmək üçün təşkilatlar qiymətləndirmənin təlim 
prosesində rolu milli təhsilin keyfiyyətini müəyyən etmək üçün həyata keçirirlər.  

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, müasir qiymətləndirmənin əhəmiyyəti şagirdlərin inkişafının 
formalaşmasında böyük rol oynayır. Çünki qiymətləndirmə pedaqoji prosesi tənzimləməyə, 
keyfiyyətini yüksəltməyə, həm də mövcud çatışmazlıqlar barədə təhsili idarə edənlərin və va-
lideynlərin məlumatlandırılmasına xidmət edən yeganə pedaqoji vasitə olduğundan, qiymət-
ləndirmənin düzgün təşkili və qiymətləndirmə aparılarkən məqsədin aydın olması təhsilin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Ona görə də ümumtəhsil məktəblərində 
elmi, pedaqoji və psixoloji cəhətdən əsaslandırılmış qiymətləndirmənin aparılması təhsil pro-
sesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində atılan ən mühüm addımlardan biridir 

Məqalənin aktuallığı. Qiymətləndirmə biliyə, demokratiyaya və obyektivliyə əsaslanma-
lıdır. Qiymətləndirmənin şagirdləri bir-birindən fərqləndirmək üçün deyil, onların mənimsə-
mə səviyyəsini, problemlərini üzə çıxarmaq üçün ölçü vasitəsi olmasının təhlili baxımından 
məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Qiymətləndirmənin səciyyəvi cəhətləri müəyyənləşdirilərək 
onun mahiyyətinə aydınlıq gətirilmişdir. 

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.  Məqalədə irəli sürülən fikirlər və əldə olunan 
nəticələr tarixin tədrisi metodikası elminin nəzəri məsələlərini zənginləşdirməklə yanaşı, eyni 
zamanda tədqiqat nəticəsində əldə olunan nəticələr müəllimlərin gündəlik qiymətləndirməsin-
də faydalı ola bilər. 
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Суть современной оценки 
 

Резюме 
 

В статье дается общая информация о проведении оценивания. Даны рекомендации 
по правильному построению методов оценивания в процессе урока. Оценка должна ос-
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новываться на знаниях, демократичности и объективности. В статье проанализировано, 
что оценивание является не средством различения учащихся друг от друга, а для выяв-
ления уровня усвоения и проблем. 

                                                                                                             
M.M. Hasanov 

 
The essence of modern assessment 

 
Summary 

 
The article provides general information on the assessment. Recommendations were given 

on the correct design of assessment methods during the teaching process. Evaluation should 
be based on knowledge, democracy and objectivity. Assessment in education is not a means 
of distinguishing students from each other, but a means of measuring their level of mastery 
and problems. 
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mə, bərabərlik 
Ключевые слова: менеджмент, директор школы, преемственность, лидерство, сту-
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Müasir məktəb qarşısında duran vəzifələrin həlli onun necə idarə olunmasından çox asılı-

dır. Təhsil islahatı ilə bağlı məktəbin idarə edilməsi mexanizmi və demokratikləşdirilməsi isti-
qamətində də əsaslı təkmilləşməyə, yeniləşməyə böyük ehtiyac vardır. 

Məktəbşünaslıqda “idarəetmə” anlayışı optimal nəticə əldə etmək məqsədilə məktəb işləri-
ni mütəşəkkil, planlı, müntəzəm təşkil və təmin etmək, məktəb daxilində baş verən münasi-
bətləri, mürəkkəb psixoloji, pedaqoji və metodik prosesləri şüurlu surətdə tənzimləməkdir. 
İdarəetmə ilə əlaqədar işlər bir neçə mərhələdən ibarət olur.  

İdarəetmənin məqsəd və vəzifələri. İdarəetmə fəaliyyətinin özünəməxsus məqsəd və və-
zifələri vardır. Məktəbi idarəetmənin başlıca məqsədi cəmiyyətin məktəb qarşısında qoyduğu 
məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq dərin bilikli, müstəqil və yaradıcı düşünən, zəngin mənə-
viyyata, geniş dünyagörüşünə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən, vətənpərvərlik və 
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq vətəndaş və şəxsiyyətlər yetişdirməyi təmiri etməkdən, ha-
belə bunun üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bu məqsədə uyğun olaraq məktəbi ida-
rəetmə qarşısında bir sıra vəzifələr durur: 

— təlim-tərbiyə işinin və bütövlükdə məktəbin demokratikləşdirilməsi və humanistləş-
dirilməsi; 

— idarəetmədə az vaxt, qüvvə və vəsait sərf etməklə yüksək nəticələrə nail olmaq; 
— məktəbdaxili nəzarət yolu ilə işdəki nöqsan və çatışmazlıqları vaxtında aşkara çıxarıb 

aradan qaldırmaq, təlim-tərbiyə prosesinin səmərə və keyfiyyətini yüksəltmək; 
— məktəb daxilində baş verən mürəkkəb münasibətləri, pedaqoji, psixoloji, metodik, təş-

kilatı prosesləri elmi əsasda tənzim etmək; 
— təlim-tərbiyə işində yeni ideya və texnologiyaları tətbiq etmək, müəllimlərin nəzəri-

metodik hazırlığını artırmaq, təşəbbüs və yaradıcılığını stimullaşdırmaq və s. 
Məktəbi idarəetmənin xüsusiyyətləri. İdarəetmənin iyerarxik xarakteri onun subyekt və 

obyektlərinin müəyyən tabeçilik asılılığında olması ilə bağlıdır. İdarəetmənin müxtəlif səviy-
yələrində subyekt və obyekt münasibətləri dəyişir. Məktəbdaxili idarəetmə sisteminin struktu-
runda bir neçə idarəetmə səviyyəsi ayırd edilir: 

I səviyyə — məktəb direktoru, məktəb şurası, pedaqoji şura, şagird komitəsi və ictimai 
təşkilatların rəhbərləri (Bu səviyyədə məktəbin inkişafının strateji istiqamətləri müəyyən edi-
lir). 
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II səviyyə — direktor müavinləri, kollegial idarəetmə orqanları, ictimai təşkilatlar, məktəb 
psixoloqu və sosial pedaqoqu (Bu səviyyədə təlim-tərbiyə üzrə idarəetmə funksiyaları yerinə 
yetirilir). 

III səviyyə — müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri (Bu səviyyədə şagird birlikləri və 
ailəyə münasibətdə idarəetmə funksiyaları yerinə yetirilir). 

IV səviyyə — şagirdlər və onların özünüidarə orqanları (Burada şagird eyni zamanda öz 
inkişafının subyekti kimi çıxış edir). 

Məktəbdaxili idarəetmənin təşkili və tənzimlənməsi mexanizmi. Məktəbdaxili idarəet-
mənin təşkili və tənzimlənməsi pedaqoji prosesin idarə edilməsinin əsas pillələri rolunu oyna-
yır. İdarəetmə planının həyata keçirilməsi və bütövlükdə idarəetmənin nəticəsi bu pillələrin 
düzgün həyata keçirilməsindən asılıdır. İdarəetmənin təşkili prosesinin quruluşu mürəkkəbdir. 
Onun struktur ünsürlərinə müxtəlif konkret işlər (əməliyyatlar) daxildir: planın icra ardıcıllığı 
müəyyən edilir; onun yerinə yetirilməsində idarəetmə sistemi həlqələrinin iştirak qaydası və 
vəzifə səlahiyyətləri dəqiqləşdirilir; onlar arasında qarşılıqlı münasibətlər yaradılır; görüləcək 
işlərin bölgüsü aparılır; əməkdaşların birgə hərəkətləri təşkil edilir və istiqamətləndirilir; on-
ların fəaliyyəti stimullaşdırılır. Bunlarla yanaşı təşkilati işin gedişində zəruri informasiyalar 
toplanır, şəraitdən asılı olaraq işin icra qaydası və metodları seçilib tətbiq olunur. 

Məktəbin idarə edilməsində təşkilatçılıq işi müəyyən mərhələlərlə həyata keçirilir. Peda-
qoji ədəbiyyatda bununla bağlı üç mərhələ qeyd edilir: I mərhələdə hazırlıq işləri görülür. Bu 
məqsədlə müvafiq təşkilatçılıq tədbirləri həyata keçirilir: planın icrası yolları müəyyələşdiri-
lir; müvafiq işçi proqramı hazırlanır və kollektivdə müzakirə olunur; planın icrasına bilavasitə 
rəhbərlik edəcək qurum (işçi qrupu, məsul şəxslər) müəyyənləşdirilir; kollektivdə müsbət mə-
nəvi-psixoloji iqlimin yaradılması təmin olunur. 

II mərhələdə müəyyən edilmiş proqramın yerinə yetirilməsi üzrə təşkilatçılıq işi aparılır. 
Bu məqsədlə pedaqoji kollektiv səfərbərliyə almır, işin icrası üçün əlverişli şərait yaradılır. 
Pedaqoji ədəbiyyatda (R. Cabbarov və b.) təşkiletmə funksiyasının həyata keçirilməsi ilə bağ-
lı bir sıra təşkilatı tədbirlər qeyd edilir: işin təşkilinə dair iştirakçılar təlimatlandırılır; səmərəli 
metod və formalar seçilib tətbiq edilir; iştirakçıların fəaliyyəti əlaqələndirilir; onların yaradıcı-
lıq və təşəbbüskarlığı üçün şərait yaradılır; iş icraçılarının əməyi stimullaşdırılır; ehtiyat im-
kanlar və resurslar tapılıb tətbiq edilir; müəllim, valideyn və şagird fəalları planın icrasına 
cəlb edilir; ictimai təşkilatların və özünüidarə orqanlarının fəal iştirakı təmin olunur və s. Təş-
kiletmənin səmərəsi iştirakçılar (idarəetmə subyekt və obyektləri) arasında qarşılıqlı münasi-
bətlərin təmin olunmasından, əlverişli şəraitin yaradılmasından və işə səriştəli rəhbərlikdən 
çox asılıdır. 

III mərhələdə görülən işlər təhlil edilib yekunlaşdırılır və qiymətləndirilir. Fəaliyyət nəti-
cələrinin təhlili və qiymətləndirilməsində kollektivin, ictimai təşkilatların fəal iştirakı, nəticə-
lərin aşkarlıq şəraitində müəyyən edilməsi səmərəli idarəetmə baxımından böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Təşkiletmə funksiyasının yüksək səviyyədə həyata keçirilməsində məktəb rəhbərlə-
rinin təşkilatçılıq qabiliyyəti mühüm rol oynayır. Bu qabiliyyət mürəkkəb psixoloji quruluşa 
malik olub bir çox keyfiyyətləri özündə birləşdirir: ünsiyyət qabiliyyəti, təşəbbüskarlıq, özünə 
və başqalarına qarşı tələbkarlıq, pedaqoji takt (ölçü hissi), özünüələalma, təkidlilik, tənqidilik 
və s. Hər bir rəhbər işçi, o cümlədən məktəb direktoru bu vacib keyfiyyət və qabiliyyətlərə yi-
yələnməklə təşkiletmə fəaliyyətini yüksək səviyyədə yerinə yetirə bilər. İdarəetmə prosesinin 
təşkilində idarəçilik qərarlarının hazırlanması, qəbulu və həyata keçirilməsi mühüm yer tutur. 

İdarəçilik qərarlarının (əmrlərinin) hazırlanması, qəbulu və reallaşdırılması. İdarəçilik işi-
nin səmərəsi idarəetmənin bütün səviyyələrində qəbul edilən qərarların keyfiyyətindən və 
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vaxtında qəbul edilməsindən çox asılıdır. İdarəçilik qərarı idarəetmənin məqsəd və proqramı-
nı əks etdirir. Qərar - qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün sistem əməkdaşlarının birgə 
hərəkətlərinin təşkili, istiqamətləndirilməsi və stimullaşdırılmasına yönələn direktiv aktdır. 
İdarəçilik qərarları məzmununa, müddətinə görə çox müxtəlifdir. Onlar bir neçə əsasa görə 
təsnif edilir, a) təsir qüvvəsinin müddəti və aktuallığına görə: strateji, operativ və taktiki qə-
rarlar; b) məzmununa görə: inzibati, iqtisadi və əxlaqi xarakterli qərarlar; c) reallaşma xarak-
terinə görə: direktiv və tövsiyə xarakterli qərarlar; d)formasına görə: yazılı və şifahi qərarlar 
(sərəncamlar). Qərarların səmərəli və təsirli olması üçün onlara bir sıra tələblər verilir: qərar 
qanunvericiliyə uyğun, obyektiv, operativ, optimal, konkret və çevik olmalıdır. 

Məktəbdə təlim prosesinin təşkili. Məktəbdaxili idarəetmənin təşkilinin əsas istiqaməti 
təlim prosesinin düzgün idarə olunmasından ibarətdir. Təlim prosesinin idarə olunması dedik-
də, təlimdə qarşıya qoyulan nəticələrə nail olmaq üçün məktəb rəhbərliyinin, müəllimlərin 
uşaq kollektivinə, ayrı-ayrı şagirdlərə məqsədyönlü və sistemli təsir göstərməsi başa düşülür. 
Bu zaman təlim prosesinin idarə edilməsinin xüsusiyyətlərindən çıxış etmək vacib şərtdir. Bu 
xüsusiyyətlərə aşağıdakılar daxildir: 

— təlim prosesi idarəedən və idarə olunanların qarşılıqlı təsirinə əsaslanır; 
— təlimin idarə edilməsi şüurlu və planauyğun prosesdir; idarəedən və idarəolunan sis-

temlər arasında səbəb-nəticə asılılıqları özünü göstərir: mənfi nəticələrlə mübarizə aparmaq 
üçün onları doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır; 

— təlim prosesinin idarə edilməsi üçün onun öz məntiqindən çıxış etmək vacibdir; 
— təlim prosesi dinamik səciyyə daşıyır: o, düzgün idarə olunduqda bir keyfiyyət halın-

dan digər keyfiyyət halına keçir;  
— təlimin idarə edilməsi sistemi etibarlı və möhkəm səciyyə daşıyır: o, müəyyən şəraitdə 

müvafiq funksiyaları yerinə yetirmək imkanına malikdir; 
— təlimin idarə edilməsi prosesi dövri, eyni zamanda fasiləsiz prosesdir: bu isə müxtəlif 

idarəetmə dövrlərinin eyni vaxtda və ardıcıl yerinə yetirilməsində özünü göstərir. İdarəetmə 
dövriyyəsi məqsəd və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsindən başlayır və onların icrası ilə başa 
çatır.  

Məqalənin aktuallığı. Məktəbin idarə edilməsi sahəsində həlli tələb olunan məsələlər 
çoxdur. Bu məsələlər təkcə məktəb rəhbərlərini yox, həm də müəllim hazırlığı ilə məşğul olan 
ali təhsil müəssisələrini, bütövlükdə cəmiyyəti düşündürür. Məktəbin idarə edilməsi  nəzəriy-
yəsi həmin problemlərin həlli baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbi idarəetmənin mahiyyəti, vəzifələri və xüsu-
siyyətləri sadalanmaqla yanaşı, prosesin təşkili və tənzimlənməsi mexanizmi təhlil edilir. Eyni 
zamanda, məktəbdə təlim prosesinin idarəolunmasının əsas istiqamətləri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 
rəhbərləri, metodistlər, müəllimlər, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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      А.И. Мустафаева 

 
Управление школой и руководство 

 
Резюме 

         
Есть много вопросов, которые необходимо решить в области управления школой. 

Эти вопросы касаются не только директоров школ, но и педагогических вузов и об-
щества в целом. Теория управления школой особенно актуальна в плане решения этих 
проблем. 

В статье перечислены сущность, задачи и особенности управления школой, а также 
проанализирован механизм организации и регулирования этого процесса. При этом по-
казаны основные направления управления процессом обучения в школе. 

 
A.I. Mustafaeva 

 
School management and leadership 

 
Summary 

         
There are many issues that need to be addressed in the field of school management. These 

issues concern not only school directors, but also pedagogical universities and society as a 
whole. The theory of school management is especially relevant in terms of solving these 
problems. 

The article lists the essence, tasks and features of school management, and also analyzes 
the mechanism for organizing and regulating this process. At the same time, the main 
directions of managing the learning process at school are shown. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2022 
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Təhsil sistemində modernləşdirmənin mərhələləri  
və müəllimin peşə səriştəliliyinin ona təsiri 
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                                                                 Bakı Qızlar Universiteti 
                                                              E-mail: b.aysel2020@gmail.com 

 
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. İ. H. Cəbrayılov, 
                p.ü.f.d. P.M. Həsənova 
 
Açar sözlər: təhsildə modernləşdirmə, elmi-texniki tərəqqi, müasir təhsil, peşə səriştəliliyi 
Ключевые слова: модернизация образования, научно-технический прогресс, совре-

менное образование, профессиональная компетентность 
Key words: modernization in education, scientific and technical progress, modern 

education, professional competence 
 
Azərbaycanda müasir dövrün modernləşmə proseslərinin izahına postmodern (postmoder-

nizm - XX əsrin sonlarının geniş yayılmış ideya cərəyanlarından biri olub. Qərb sivilizasiyası-
nın, elmi ənənələrin və ictimai paradiqmasının böhranı ilə bağlı olmuşdur. “Post” sözönü başa 
çatmaqda olan modern dövrünün varisi və onu əvəzləyən mərhələ olduğunu göstərir) yanaşma 
bir sıra məqamlara aydınlıq gətirir. Belə ki, müstəqil Azərbaycanda siyasi inkişaf prosesləri 
və modernləşmə tarixi-siyasi xüsusiyyətlər və milli-mənəvi təməllər üzərində yaranır. Bu o 
demək deyil ki, inkişaf proseslərinə mövcud nəzəri yanaşmalar inkar edilir. Əksinə, onların 
məzmunu yaşanılan zamanın mahiyyətini daha dərin əks etdirən qloballaşma proseslərinin zə-
ruri etdiyi postmodern nəzəri paradiqma aspektində daha da zənginləşir. Siyasi məkanda bir 
qisim tamamilə Qərb modelinin mexaniki tətbiqinin tərəfdarıdır və onun təsiri altındadır. Bu-
na görə də modernləşməni həyata keçirən “subyekt-vətəndaş” amili əsaslı məsələdir.         

Azərbaycan təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin ən vacib problemlərindən biri təlim 
prosesində səriştəliliyin nəzəri, pedaqoji-psixoloji əsaslarının işlənilməsi və ondan istifadənin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsidir. XXI əsrin əvvəllərində ölkəmizdə, təhsil sahəsində aparılan 
islahatların məzmunu və xarakteri belə elmi-pedaqoji tədqiqatların səmərəliliyini və effektiv-
liyini bir daha artırdı.  

Modernləşmə - vətəndaş cəmiyyətinin biliklərə əsaslanan müasir cəmiyyətin formalaşması 
ilə bağlı müxtəlif sosial proseslər və hadisələri xarakterizə edən ümumiləşdirilmiş anlayışdır. 
Təhsilin modernləşdirilməsi təhsilalanların və təhsilverənlərin qarşılıqlı fəaliyyətinin xüsusi 
təşkil edilmiş, məqsədyönlü, sistemli və idarə olunan prosesdir ki, bu zaman bilik, bacarıq və 
vərdişlərin mənimsənilməsi baş verir, məktəblilərin təhsili və inkişafı həyata keçir. Bu anlayış 
həmçinin ailədə və təhsil müəssisələrində müsbət keyfiyyətləri formalaşdırmaq, nümunəvi 
davranış vərdişləri aşılamaq üçün məqsədyönlü, sistemli, fasiləsiz və mütəşəkkil şəkildə hə-
yata keçirilən proses kimi anlaşılır. Təhsilin modernləşdirilməsi davamlı sülh və təhlükəsizli-
yin təminatında ümumi, müştərək qlobal dəyərlərin və əməkdaşlığın inkişafı naminə rəqabət 
aparmağa malik intellekt sahiblərinin yetişməsinə geniş imkanlar açır. Yüksək səviyyəli təh-
silin çox önəmli rolu vardır. O, davamlı sülh və təhlükəsizliyin təminatçısıdır. 

Müasir cəmiyyətə keçid modernləşmə adlanır ki, bütün dəyərlərin və əsasların çevrilməsi 
ilə bağlı olur. Təhsilin modernləşməsi, “təhsil sistemində dəyişikliklər məqsədi ilə, islahata 
xas olan əsaslı dəyişiklik, səmərəliliyin artırılması və müasirləşdirilməsini” nəzərdə tutur (V.İ. 
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Zaqvyazinskiy). 
Müasir dövrümüzdə elmi-texniki nailiyyətlər, ictimai-siyasi baxışlarda meydana çıxan sü-

rətli inkişaf və modelləşmə cəmiyyətin yeni dinamik inkişaf  səviyyəsini meydana çıxardı. Bu 
yeni inkişaf  isə sərhədləri aşdı. Başqa sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də nümunəvi 
təcrübələrin mübadiləsinə, inteqrasiyaya ehtiyac yarandı. Bu mühit inkişaf etmiş ölkələrdə 
təhsil almağa həvəsli, azad düşüncəli və daha ağıllı gənclər yetişdirdi. Elə diplomlara ehtiyac 
yarandı ki, onun sahibi istədiyi ölkədə təhsilini davam etdirmək və işini qurmaq istəyini real-
laşdıra bilsin. İndiki təhsilin məqsədi ondan ibarətdir ki, əmək bazarının tələbləri nəzərə alı-
naraq, rəqabətəqabil şəxsiyyət formalaşdırılsın, inkişaf etdirilsin. 

Müasir dövrdə dünyada qloballaşma, inteqrasiya proseslərinin tədricən güclənməsi təhsil 
sistemində də müvafiq olaraq modernləşdirmənin gerçəkləşdirilməsinə təkan vermişdir. Təh-
sil sisteminin modernləşdirilməsi hər şeydən əvvəl, təhsilin bütün pillələrində köklü dəyişik-
liklərin aparılması, bu istiqamətdə məqsədyönlü işin davamlı olaraq təşkilini tələb edir. Dün-
ya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, təhsilin modernləşdirilməsi rəqabətəqabil şəxsiyyətin for-
malaşması, nəticə etibarilə cəmiyyətin özünün inkişaf dinamikasnın sürətləndirilməsində bö-
yük rol oynayır. Apardığımız araşdırmalar təsdiqləyir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil 
islahatları təhsilin modernləşməsinə yönəlmiş və bu imkanlar modern təhsilin formalaşmasına 
təminat verir. Belə bir cəhəti qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasın-
da, Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında və digər müvafiq dövlət sənədlərində respub-
likamızın təhsil sistemindəki struktur və məzmun yenilikləri əksini tapmışdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, təhsilin modernləşdirilməsi bir sıra zəruri amillərlə bağlıdır. Hə-
min amilləri qruplaşdıraraq aşağıdakı şəkildə göstərmək olar: 

1) müasir dövrdə cəmiyyətin inkişaf dinamikasının sürtləndirilməsi;  
2) sənaye və informasiya cəmiyyəti kimi xarakterizə edilən hazırki şəraitdə mədəniyyət-

lərarası ünsiyyət və tolerantlıq meyllərinə diqqətin artırılması; 
3) rəqabətin getdikcə gücləndiyi şəraitdə iqtisadiyyatın inkişaf tempinin daha da sürətlən-

məsi; 
4) kadrların peşə səriştəliliyinin formalaşdırılmasına və inkişafına verilən tələblərin müa-

sirliyi; 
5) xarici ölkələrlə əməkdaşlıq və ümumi təhsil imkanın yaradılması. 
Davamlı inkişaf mexanizmi dövlətin hər kəsə təhsil almaq üçün bərabər imkanlar yarat-

ması, təminat verməsi, təhsilin keyfiyyətinin ardıcıl olaraq yüksəldilməsi, onun dövlət-ictimai 
xarakterinin gücləndirilməsi, büdcədənkənar əlavə mənbələrdən təhsilin inkişafı məqsədi ilə 
istifadə edilməsi, müəllimlərin, təhsil işçilərinin sosial statusunun gücləndirilməsi və digər 
məsələlərlə səciyyələnir. 

Təhsildə əldə olunmuş saysız nailiyyətlərə baxmayaraq, hələ də inkişafetdirici mühitin təş-
kilində çatışmazlıqlar vardır: məsələn, təlimdə İKT qurğularının səmərəli istifadəsi, hər bir 
müəllimin kompüterdə işləmək imkanın artırılması işi təşkil olunması, elektron dərslik və dərs 
vəsaitlərinin tətbiqi sahəsində olan problemlər, təhsil islahatı prinsiplərinin reallaşması müəl-
lim-tələbə münasibətlərinə də yeni prizmadan baxmaq və s. 

Müasir dövrdə ölkəmizdə aparılan təhsil islahatları respublikamızda təhsilin inkişafı üçün 
geniş imkanlar açmışdır. Belə ki, Azərbaycan təhsili milli zəmin üzərində qurulmaqla, həm də 
Avropaya, dünya təhsil məkanına inteqrasiya edir. Qabaqcıl dünya məkanının təhsil sahəsində 
nailiyyətləri, qazandıqları təcrübə öyrənilir, ölkələr arasında təhsil sahəsində qarşılıqlı əmək-
daşlıq tədricən genişlənir. Məhz belə bir şəraitdə respublikamızda təhsilə diqqət və qayğının 
getdikcə artması təqdirəlayiq bir haldır. 
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Araşdırmalar göstərir ki, təhsil cəmiyyətin inkişafında əsas amillərdən biridir. Bu əsas isti-
qamətlər sırasında millilik mühüm yer tutur. Təhsilin milli zəmin üzərində inkişafı şəxsiyyətin 
mənsub olduğu dövlətə-Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına, onun adət-ənənələ-
rinə, soy-kökünə bağlılığı ilə əlaqədar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, hər bir gənc, 
hər bir vətəndaş yaşadığı ölkəsini inkişaf etdirməyə çalışmalı, öz ölkəsinin dövlətçilik tarixi, 
milli-mənəvi dəyərləri ilə fəxr etməlidir. Belə şəxsiyyətlər təbii ki, ölkəmizin ictimai-siyasi, 
sosial-iqtisadi, mədəni həyatında daim fəal iştirak edəcək, azərbaycançılıq ideyasını əsas gö-
türərək milli maraqları hər şeydən yüksək tutacaq, milli təfəkkürün daşıyıcısı olaraq ənənə və 
müasirliyin vəhdətini düzgün anlayacaqdır (1, s. 9). 

Elmi biliklərə yiyələnmə təhsil prosesində baş verir, təhsil almaqla, özünütəhsillə əldə edi-
lir. Ona görə də ümumtəhsil məktəblərində, qazanılan biliklər daim təkmilləşdirilməli, yeni 
dövrün tələblərinə uyğun bilik və bacarıqlar qazanılmalıdır. Bu, hər bir təhsilalanın eyni za-
manda peşə səriştəliliyinin inkişafına da şərait yaradır. Respublikamızda aparılan təhsil isla-
hatları pedaqoji innovasiyalara geniş yol açmaqla yanaşı, Avropa təhsil standartlarına uyğun 
gələn yeniliklər aparmağı, innovasiyaları tətbiq etməyi zəruri edir. Müəllimlərin peşəkarlıq və 
səriştəlilik səviyyəsinin artırılması bu zəruriyyətdən irəli gələrək günümüzün prioritet vəzifə-
lərindən birinə çevrilir. Dünyada baş verən pedaqoji yenilikləri mənimsəmək, onlardan istifa-
də etmək və yeniliklər yaratmaqla pedaqoji fəaliyyətin məzmununu dərinləşdirmək aktual 
problem olaraq təhsilimizin qarşısında durur. 

Dünya təhsil sistemlərində mövcud olan pedaqoji yeniliklərin öyrənilməsi və tətbiq edil-
məsi, həmçinin, yaradıcı pedaqoqlar, müəllimlər tərəfindən yeniliklər yaratmaqla onların tət-
biq edilməsi müəllimlərdən yaradıcı pedaqoji təfəkkür, təşəbbüskarlıq tələb etdiyindən onların 
peşəkarlıq və səriştəlilik səviyyələrinin artırılması, innovasiyaları öz fəaliyyətlərinə gətirmə-
ləri mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsilin modernləşmə istiqamətlərinin və innovasiyaların 
tətbiqində təhsilverənlərin peşə səriştəliliyinin artırılmasının araşdırılması məqalənin aktuallı-
ğını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə XXI əsr təhsilinin gələcək perspektivləri araşdırılır. 
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrantlar, təhsil işçiləri və pe-

daqoji sahədə təhsilalanlar faydalana bilərlər. 
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Этапы модернизации системы образования и влияние  
на нее профессиональной компетентности педагога 

 
Резюме 

 
Глобализация и постепенное усиление интеграционных процессов в современном 

мире дали толчок к модернизации системы образования Модернизация системы обра-
зования требует коренных изменений на всех уровнях образования, организации целее-
направленной работы в этом направлении. Модернизация образования играет важную 
роль в формировании конкурентоспособной личности и, следовательно, в ускорении 
динамики собственного развития общества. 

 
A.G. Balashova 

 
Stages of modernization of the education system  

and the impact of the teacher's professional competence on it 
 

Summary 
 

The globalization and gradual strengthening of integration processes in the modern world 
have given impetus to the modernization of the education system. The modernization of the 
education system requires radical changes at all levels of education, the organization of 
purposeful work in this direction. Modernization of education plays an important role in the 
formation of a competitive personality and, consequently, in accelerating the dynamics of 
society's own development. 
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Наука представляет собой систему знаний о природе, обществе и мышлении, в ней 

отражены факты, различные теории и методологии, которые формируют тип научного 
содержания в рамках указанных фундаментальных логико-содержательных категорий. 
Они определяют структуру и языковое оформление научного текста. Основная форма 
существования научного знания - научный текст. Вопросы, которые сейчас относятся к 
тематике «научный текст», изучались раньше в рамках проблемы «язык науки». Кате-
гория «научный текст» открывает перспективу видения научно-познавательной дея-
тельности. 

В наше время, когда наука превратилась в сильнейший фактор экономического и 
культурного развития, коммуникативные процессы играют важную роль в функциони-
ровании и развитии научного знания. Именно тексты являются важной составной ком-
муникации, так как предполагается, что автор научного текста знает то, чего другие не 
знают. Это относится и к авторам учебников, учебных пособий, так как они предназна-
чены для студенческой аудитории. 

Проблемы осмысления научной информации, проблемы ее хранения находятся в 
центре внимания общества. Это отмечается в разработках в области лингвистики текс-
та, семантики, когнитологии. Научный текст содержит предметно-тематические и дру-
гие информативные элементы. 

В смысловом отношении научный текст является многослойным образованием. Его 
содержательное пространство включает различные взаимосвязи и взаимоотношения, 
требующие аналитической работы, которым надо обучать. У студентов должно сло-
житься целостное представление о научном тексте, они должны уметь быстро и объ-
ективно извлекать из него информацию. Процесс интеллектуального освоения мира, 
свойственный научной сфере, связан с процессом коммуникации, который определя-
ется как передача информации, порождаемой в действиях коммуникативного акта. 
Коммуникация неразрывно связана с понятием «информация», а иногда рассматривает-
ся особым видом деятельности, чаще – как обслуживающая различные её виды. Осо-
бенность научной информации состоит в том, что она не просто отражает факты дейст-
вительности, а интеллектуально обрабатывает их, объективирует стилистически марки-
рованными языковыми средствами.  

Содержанием научного текста является описание фактов, предметов, процессов 
явлений действительности, истории их изучения и объяснения, формирование законов 
и закономерностей. Накапливая факты, наука фиксирует свои результаты в понятиях и 
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системе понятий. Специфика научного мышления определяет основное качество науч-
ного стиля – его обобщенно-отвлечённый характер. С этим качеством связано тесно и 
такое качество, как логический характер научного познания и его объективность, так 
как цель научного познания – установить объективную истину.  

Поскольку цель научного сообщения – передача и восприятие научной информации, 
структура научного текста имеет признаки диалогичности, которая способствует осу-
ществлению коммуникации в сфере научного общения. Чаще здесь происходит реали-
зация коммуникативного процесса, когда автор намеренно включает в свой текст эле-
мент диалогичности, а адресат, воспринимает текст, понимает намерения автора. 

Текст как структурирование целое характеризуется таким критерием, как смысловое 
единство (когерентность) текста, которое определяется его связанностью, целост-
ностью, членимостью. 

Связность текста обеспечивается его содержательным аспектом, то есть: 
— единством основной темы 
— передаёт информацию, из части в часть, с развитием её от части к части 
— наличием специальных средств, выражающих связность. 
Целостность текста – категория психолингвистическая и проявляется в тесном взаи-

модействии средств разных уровней и разных аспектов текста с его содержанием. Чле-
нимость текста – следствие и условие его структурированности.  

В качестве смысловой единицы научного текста выдвигается абзац. Абзац не ис-
ключает понятия «членение текста»: выделяются информативно значимые элементы – 
маркеры микроструктур внутри абзаца, которые обеспечивают адекватное восприятие 
читателем логики изложения. Членимость текста тесно связана с его коммуникативной 
значимостью. 

Большинство исследователей считает, что на уровне текста научный функциональ-
ный стиль характеризуется широкой представленностью в нём рассуждения и описа-
ния, в меньшей степени – повествования. Здесь выделяют также доказательство, опре-
деление, сообщение и вывод. 

По мнению Е.И. Мотиной, описание есть способ изложения, который представляет 
собой характеристику предметов, явлений в статическом состоянии, осуществляемый 
путём перечисления их индивидуальных и видовых качеств, количественных приз-
наков, структурных или функциональных особенностей, создающих цельное представ-
ление об этих предметах или явлениях. 

Описание представлено в научном стиле широко и характеризуется наибольшей 
простотой и чёткостью своей организации. Для текста-описания характерна класси-
ческая форма абзаца, при которой начало абзаца формирует его «тему», образуя заголо-
вок, далее следует «разработка темы», иногда в конце подводится итог сказанному. 
Описанию принадлежит доминирующая роль в текстах о веществах. Этот способ в ос-
новном применим в текстах по техническим дисциплинам. В текстах точных наук (ма-
тематика) описание почти не представлено. 

Тексты-повествования (рассказ об исторических событиях, библиографическая сп-
равка) содержат рассказ о событиях, развивающихся в хронологической последователь-
ности. Все исследователи отмечают, что повествование – особый способ изложения, и 
данному объекту присуще динамическое состояние. Итак, если в центре высказывания 
– ход, развитие действия, временные отношения, то перед нами – повествование. Объ-
ектом повествования может являться процесс или события. Общая схема повествования 
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включает начало события, развитие и конец. 
Повествование – это способ изложения, который представляет собой краткое или 

развёрнутое описание процессов, имеющее своей целью строгую регистрацию отдель-
ных стадий развёртывания процессов во временных границах его протекания.  

С помощью рассуждения, по мнению Е.И. Мотиной, раскрывается процесс логичес-
кого вывода нового знания о любых объектах и сообщается само это знание как резуль-
тат процесса его вывода. Предметом изложения при рассуждении выступают не сами 
объекты, а процесс получения нового знания о них. Рассуждение – это способ изложе-
ния, посредством которого передаётся процесс получения нового знания и сообщается 
само это знание в форме логического вывода, т.е. в форме отдельного умозаключения 
или цепи взаимосвязанных умозаключений. В простом рассуждении объясняется одна 
мысль и обычно формулируется один вывод, в более сложном – несколько мыслей. Вы-
водов может быть несколько или один обобщённый. 

Обычной формой рассуждения выступает частный вывод, оформляемый двумя 
простыми предложениями, разделёнными точкой или одним сложным. Наиболее упот-
ребительными являются причинные предложения с союзами так как и потому что. 
Также в языке специальности могут быть использованы простые предложения, ослож-
нённые различными обстоятельственными оборотами с союзами как и благодаря. 

По мнению ряда исследователей (В.В. Одинцов, Е.И. Мотина и др.), определение 
является одним из наиболее распространённых способов изложения в научном стиле. 
Определение включает в себя родовое понятие, видовое понятие, его признаки и связку 
(«есть», «является», «называется» и др.), которое часто бывает нулевой. Определяемое 
понятие соотносится с ближайшим родом, к которому оно принадлежит, при этом на-
зываются признаки, являющиеся особенными для данного понятия. Совокупность ро-
дового понятия и признаков эквивалентна содержанию видового понятия, одному родо-
вому понятию соответствует серия видовых. В учебниках и научных статьях, в отличие 
от научно-популярных текстов, определение часто встречается без каких-либо коммен-
тариев. За определением обычно следует разъяснение. Текст развёртывает содержание 
определения, характеризует родовое понятие, объясняет его, характеризует признаки, 
делает выводы и часто переходит к следующему определению. 

Основная языковая форма представлена понятием – дефиниция (определение). Пон-
ятие, которое строится на основе указания на один признак объекта, имеет определе-
ние, состоящее из одного простого или сложного предложения.  

Довольно продуктивным в научном тексте является такой способ изложения, как со-
общение. Существует мнение, что для научной речи характерен монолог-сообщение, 
внутри которого различают монолог-рассуждение и монолог-повествование. Следует 
отметить, что в чистом виде описательные, повествовательные и другие тексты встре-
чаются редко. Чаще можно увидеть совмещение способов изложения в одном тексте.  

Однако в любом случае сохраняются доминирующие особенности текстов, так или 
иначе связанные с описанием, повествованием и рассуждением. Для описания харак-
терно перечисление одновременных явлений; для повествования – изложение последо-
вательности действий и состояний; для рассуждения – изложение причинно-следствен-
ных отношений. Различные смысловые отношения в текстах выражаются с помощью 
разных видов семантических отношений в лексике, таких как гипонимия, внешняя ме-
тонимия, предикативные отношения, полисемия.  

Следуя из выше сказанного, отметим, что между содержанием текста, способом его 
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изложения и характером лексических связей доминирующих слов, существует опреде-
лённая зависимость. Структура каждого из перечисленных выше типов имеет свои 
особенности.  

Следовательно, смысловая структура научного текста – это многоуровневая иерар-
хическая организация содержательной стороны текста, компонентами которой являют-
ся смыслы, которые формируются комплексом экстралингвистических факторов, де-
терминирующих принципы этой организации, степень информативности последней и 
стилевую специфику текста. Надо отметить, что смысловая структура современного 
научного текста и его композиция «строятся» как развёртывание и последовательная 
экспликация этапов познавательной деятельности учёного: проблемная ситуация, идея, 
вывод. Все эти фазы находят особое словесное выражение в научных текстах. 

Правильность построения словесного текста, который может быть устным или пись-
менным, связана с соответствием требованию «текстуальности», которое проявляется 
во внешней связности, внутренней осмысленности, возможности своевременного вос-
приятия и т.д. Правильность восприятия текста обеспечивается необходимым общим 
фондом знаний и коммуникативным фоном. Способ введения информации и аргумен-
тации в тексте может быть индуктивным и дедуктивным. 

При индуктивном методе формула аргументации такова: примеры – комментарии к 
ним – выводы. При дедуктивном методе выводы, полученные индуктивным методом, 
выносятся в начало, и формула аргументации имеет вид: теоретическое положение – 
иллюстрация – новые выводы. Дедуктивный метод в научном тексте более приемлем, 
так как он позволяет заранее проинформировать адресата об общем объёме ожидающей 
его информации, психологически подготовить его к восприятию этого объема, а также 
категоризировать наблюдения, представив их не в виде перечня наблюдаемых фактов, а 
в виде компонентов структуры анализируемого явления. Корректное использование 
лингвистических характеристик текста влияет на его когнитивную ценность, одновре-
менно позволяя чётко структурировать текст, что облегчает его восприятие адресатом. 

Научный текст, как нам известно, составляет два функциональных компонента – со-
держательный и иллюстративный. Содержательный компонент (текст информации) 
оценивается по аспектам: передаваемое содержание, степень значимости для передачи 
содержания текста. 

В содержательный план входит три типа информации: 
— информация о фактах, явлениях, процессах, событиях 
— логико-теоретическая – сообщение о способах получения фактографической ин-

формации, выводах из фактов, ссылки на источник информации 
— оценочная информация – выражение авторского отношения к сообщению 
Содержанием научного текста является описание фактов, предметов, процессов яв-

лений действительности, история их изучения и объяснения, формулирование законов 
и закономерностей. Специфика научного мышления определяет основное качество 
научного стиля – его обобщенно-отвлечённый характер. С этим качеством связано тес-
но и такое качество, как логический характер научного мышления и его объективность, 
так как цель научного познания – установить объективную истину. Логико-компози-
ционная организация материала есть программирование воздействия речи на аудито-
рию, и прежде всего понимание. 

М.Н. Кожина считает, что важнейшим функциональным принципом научной речи 
является комплексная абстрактизация: «Это такое явление научной речи, когда целый 
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ряд языковых средств каждого небольшого текста и лексических, и грамматических, и 
других – направлен на выражение отвлечённости и обобщённости мысли». Собственно 
– научный тип текста представили в речевых жанрах монографий, в научных докладах, 
статьях.  

Монография представляет собой обобщение и толкование разнородных сведений, 
полученных в результате проведения нескольких научно-исследовательских работ, пос-
вящённых одной теме и содержащих больше субъективных факторов при обобщении, 
чем статья. Монографический жанр рассчитан на визуальное усвоение, неоднократное 
прочтение, конспектирование отдельных частей, внимательное изучение отдельных 
разделов. Монография адресована человеку, имеющему тот же уровень интеллектуаль-
ного развития, те же интересы, что и у субъекта речи. Этот жанр сформировался давно, 
имеет специфические дифференциальные признаки, основными из которых являются 
тема сообщения, структура и заключение. 

Научная журнальная статья содержит, кроме фактических сведений, элементы логи-
ческого осмысления результатов конкретного научного исследования. Статья как мик-
ротекст более понятна, её структурные части связаны между собой, рассмотрение их 
вне окружения других частей просто невозможно. Она предназначена для узкого круга 
специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки в данной отрасли нау-
ки и техники. 

Научно-информационный тип текста охватывает только вторичные научные доку-
менты, которые являются продуктами письменной речи и которые созданы на основе 
оригиналов, первичных письменных текстов. К основным речевым жанрам вторичных 
текстов относятся реферат, аннотация, справки, выписки, комментарии и тезисы.  

Научный текст рассматривается в аспекте определения специфики и языковой ор-
ганизации целого текста. Это дает возможность определить роль и назначение в науч-
ном тексте языковых единиц для создания и выражения текстовой специфики.  

Актуальность статьи. Структура научного текста имеет признаки диалогичности, а 
это способствует осуществлению коммуникации в сфере научного общения. Научный 
текст – это многоуровневая организация содержательной стороны текста.  

Научная новизна статьи. Научный текст рассматривается в аспекте определения 
специфики и языковой организации целого текста. Это дает возможность определить 
роль и назначение в научном тексте языковых единиц. Такой подход открывает широ-
кие возможности для характеристики системного характера научного стиля.  

Практическая значимость и применение статьи. Практическая значимость 
статьи заключается в применении научных текстов в учебных целях в обучении РКИ. 
Обучающиеся находят новую информацию из научного текста, осмысливают ее и мо-
гут применить в практических целях. На уроке русского языка студенты вовлекаются в 
интерактивную форму обучения с применением научного текста.  
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L.V. Kolesnikova 

 
Elmi mətnin komponentləri 

 
Xülasə 

 
Elmi mətnin məzmunu faktların, əşyaların, reallıqların fenomenlərinin, onların öyrənilmə-

si və izahı proseslərinin təsviridir. Elm öz nəticələrini anlayışlarda və anlayışlar sistemində 
qurur. Elmi mətn elmi kommunikasiya kanalına daxil edilir.  

 
L.V. Kolesnikova 

 
Components of a scientific text 

 
Summary 

 
The content of the scientific text is a description of the phenomena of facts, objects, 

reality, their study and explanation processes. Science builds its results in concepts and in the 
system of concepts. Scientific text is included in the scientific communication channel.  
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habit, personality, model 
 
Məlumdur ki, emosional halət istənilən yaş dövründə təzahür etməklə, fərqli mahiyyət da-

şıyır. Bu baxımdan, kiçikyaşlı məktəblilərin psixo-emosional vəziyyətinə həm subyektiv, həm 
də obyektiv amillər təsir göstərir. Obyektiv amillərə yaş, cins, sağlamlıq səviyyəsi, tədris yü-
künün çoxluğunu misal göstərmək mümkündür. Subyektiv amillərə isə motivasiya, bilik sə-
viyyəsi, yeni şəraitə adaptasiya olmaq qabiliyyəti, psixofizioloji xüsusiyyətlər, şəxsi keyfiy-
yətləri aid etmək olar. Faktlar göstərir ki, kiçikyaşlı məktəblilərdə emosional gərginliyinin 
dəfedilməsinin əsasən iki başlıca istiqaməti mövcuddur. Birincisi, kiçikyaşlı məktəblilərə özü-
nütənzimləmə vərdişlərinin aşılanması və emosional gərginliyin dəf edilməsi üsullarının öyrə-
dilməsi; ikinci istiqamət isə orta təhsil müəssisəsində təhsil prosesinin təşkili - onun humanist-
ləşdirilməsi, təlimin emosionallığının yüksəldilməsini özündə ehtiva edir. Bir məsələni də 
qeyd edək ki, insan amilinin öndə durduğu müasir dövrdə gənc nəslin, ahəngdar inkişaf etmiş, 
ictimai cəhətdən fəal olan, mənəvi zənginliyi, əxlaqı saflığı və fiziki kamilliyi özündə birləş-
dirən şəxsiyyət kimi tərbiyə olunması vacib bir məsələ kimi qarşıda durur. Ona görə də şəx-
siyyətin necə formalaşması, bu prosesə təsir edən amillər diqqəti ilk  növbədə cəlb edən prob-
lemlərdəndir. Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillərin psixoloji yönümdən araşdırıl-
ması əsas vəzifələrdən biridir. Psixoloq və pedaqoqların apardıqları çoxsaylı tədqiqatlara bax-
mayaraq problemin tam mənası ilə həll olunduğunu söyləmək olmaz. Ona görə də tədqiqatın 
mövzusunun psixo-emosional halların kiçikyaşlı məktəbli şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri 
kimi müəyyənləşdirilməsini daha məqsədəuyğun hesab etmişik.  

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir göstərən bu və digər emosional halların onlarda 
hansı səviyyədə təzahür etdiyini, şagirdlərin hansı emosional halların təsirlərinə daha çox mə-
ruz qaldıqlarını və buna açıq olduqlarını, hansı emosional halların təsirlərinin aradan qaldı-
rılması və ya qarşısının alınması tədqiqatın əsas məqsədidir.  

Şagirdlərin emosional halı onun “Mən-konsepsiya”sının emosional məzmunundan əhə-
miyyətli dərəcədə asılı olur. Bunu nəzərə alaraq belə bir qənaətə gələ bilərik ki, hələ kiçik 
məktəbli yaşında, “Mən-konsepsiya”nın formalaşdığı dövrdə onların emosional sahəsinin sağ-
lamlığının qayğısına qalmaq lazımdır. Bundan başqa, təhlillər bizə belə bir qənaətə gəlməyə 
imkan verir ki, özünüdərkin mahiyyəti özünüanlama yolu ilə açılır. Bu isə öz növbəsində po-
zitiv, emosional baxımdan sağlam “Mən-konsepsiya”nın inkişaf etdirilməsinin psixoloji şərt-
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lərindəndir.  
Hazırda müasir psixologiyada şagird şəxsiyyətinin formalaşması ilə emosiyaların qarşılıqlı 

asılılığı mövzusunda aparılan tədqiqatların əsas hissəsi şagirdlərin emosional intellektinə təsir 
göstərən amillərin psixoloji təhlilinə əsaslanır. 

Eİ və ya EQ (Emotional intellegence and Emotional quotient) - emosional intellekt olaraq 
bilinən və uşaqların IQ-(İntellegence quotient) yəni, zehni qabiliyyətlərini formalaşdıran xü-
susiyyətlərdən daha vacib olduğunu vurğulayan emosional xüsusiyyətlərimizi anlaya bilmək 
və emosiyalarımızı idarə edə bilmək bacarığımızdır (4, s. 142).  

Bu müxtəlif modellərin variantlarının inkişafı ilə müəyyən edilmişdir ki, Eİ özünə hesabat 
vermə, formal qiymətləndirmə, öz bacarıqlarının istifadəsi və ya testləşdirlməsi ilə emosiya-
ları müəyyən etmək, digər qruplar və ya özünü inkişaf yolu ilə ölçülə bilər. Bütün bu dediklə-
rimizi aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 

 Özünə-hesabat vermək 
1. Öz emosiyalarını bilmək 
 Özünü-idarə 
2. Öz emosiyalarını idarə etmək 
3. Özünü motivasiya 
 Sosial-hesabat vermək 
4. Başqalarının emosiyalarını tanımaq və anlamaq 
 Əlaqələri idarə etmək 
5. Başqalarının emosiyalarını idarə etmək 
Uşaqlarda emosional intellektin inkişafına təsir göstərən bir çox faktorlar vardır. Qole-

mana görə bu daha çox ailələrin uşaqlara olan münasibətindən, tərbiyə şəraitindən, mühitdən 
asılıdır. Eyni zamanda valideynlərin uşaqlara qadağa qoymaması ilə xarakterizə olunur. Uşaq-
ların hər istəyinə “yox” deyə bilməmək, “hə” demək onların psixologiyasına mənfi təsir gös-
tərir. Valideynlər uşaqlara yox deməkdən çox vaxt ona görə qorxurlar ki, uşaqların istəklərini 
həyata keçirə bilmədikləri halda şəxsiyyətin inkişafına mənfi təsir göstərər. Lakin məsuliyyət 
hissini aşılamaq emosional intellektin inkişafına olduqca müsbət təsir edən faktorlardan biri-
dir. Məsuliyyət hissi uşağa kiçik yaşlardan sadə qaydalarla uşağa plan quraraq və plana əməl 
edilməsinə nəzarət edilərək formalaşdırılır. Yemək, yatmaq, televizora baxmaq üçün plan qu-
rulması ən sadə qaydalar hesab olunur. Valideynin bu qaydalara əməl etməyən uşaqlara diqqət 
yetirməməsi uşağın şəxsiyyətində gələcəkdə hiss olunacaq dərəcədə mənfi izlər qoyur (5, s. 
52). 

Televizor və internet uşaqların emosional intellektinin inkişafını ləngidən faktorlar hesab 
olunur. Televizor fiziki asılılıq yaratmasa da psixoloji asılılıq yaratması amerikan psixoloqları 
tərəfindən aparılan tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur. Televizor informasiya mənbəyi kimi 
heç də pis vasitə deyil. Lakin, əgər uşaq bütün gününü televizor qarşısında keçirdə və aktiv 
ünsiyyətlə bağlı heç bir fəaliyyətlə məşğul olmursa biz onu emosional intellektə təsir göstərən 
mənfi faktor kimi qiymətləndirə bilərik. Alimlər həddən çox televiziya seyr etməyin uşaqların 
psixologiyasının əleyhinə olduğun qeyd etsələr də, bir çox valideynlər özlərinin televiziya ba-
ğımlılığına görə bu problemə elə də ciddi yanaşmamışlar. Bu problemi aradan qaldırmaq və 
uşaqların emosional intellektinin inkişafına şərait yaratmaq istəyi varsa müsbət amil kimi 
uşaq oyunlarını daim diqqət mərkəzində saxlamalıyıq.  

Məktəb illərində müvəffəqiyyətsiz olan şagirdləri müşahidə etsək, bu uşaqların öyrənmə 
çətinliyi olsa da, olmasa da onların emosional intellektinin bəzi əsas bacarıqlarından  bir və ya 
bir neçəsindən məhrum olduqları aydın görünəcəkdir. Müəllimin şagirdə olan yanlış yanaş-
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ması, gərəksiz dərs təkrarları, şəxsiyyətyönlü cəza metodları, sinifdə qalmaq və ya dərs zama-
nı yoldaşlarından geri qalması, müəllimin şagirdə fərdi yanaşmamasının nəticəsi olaraq uşaq-
da özünəinamsızlıq, stress pozuntusu yaradır. Bütün bu hallar kiçik məktəblinin emosional in-
tellektinə zərər verəcək faktorlar hesab olunur. Təəssüf ki bu hallar sonralar tələbə olan fərd-
lərə asanlıqla ötürülür. 

Emosional intellekti aşağı olan kiçik məktəbli yeniyetməlik dövründə daha aqressiv, şəx-
siyyətlər arası münasibətlərdə daha uğursuz olurlar və bu səbəbdən uşaqlar hiss və emosiyala-
rını doğru ifadə edə bilməz, qarşılarına məqsəd qoyub həmin məqsədə çatmaqda çətinlik çə-
kər, sevgi hissindən məhrum olarlar. Tələbəlik illərində belə halların ağır fəsadları göz önün-
də olur. 

Bu gün Azərbaycanda insanların əksəriyyəti qorxu, fobiya və həyəcan yaşamaqdadır.  
Ən çox da bundan əziyyət çəkənlər uşaqlar, şagirdlər və tələbələrdir.  
Mütəxəssislər problemin mahiyyətini araşdırmaqla yanaşı, onun aradan qaldırılma yolları-

nı da üzə çıxarmağa çalışırlar. Lakin önəmli məqamı gözdən qaçırırlar; bilmədiyiniz hər nə 
isə onunla mübarizə aparmaq daha çətindir, hətta həmən-həmən imkansızdır. Problemin kökü-
nü anlamadan onu sadəcə bir müddətlik aradan qaldırmaq mümkün ola bilər. Mövzunun ak-
tuallığını qoruyan məhz bu anlayışlara fərqli prizmadan baxışların mövcudluğudur, çünki 
müxtəlif yanaşmalar müxtəlif həll yollarının tapılmasına vəsilə olur.  

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatın aktuallığı kiçik yaşlı məktəblilərin psixo-emosional in-
kişafına mane olan amillərin aradan qaldırılması işinin təşkilində yeni elmi istiqamətlərin tət-
biqindədir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçik yaşlı məktəblilərin fərdi inkişafını və formalaş-
masını müəyyən edən psixoloji amillər sistemi açıqlanmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti nə tətbiqi. Tədqiqat təcrübi əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqat-
da alınan nəticələr məktəb psixoloqlarının fəaliyyət sferasında tətbiq oluna bilər. 
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Н.М. Махмудова  
 

Психоэмоциональная создаваемая педагогическая ситуация у 
учеников обстоятельства и их влияние на формирование личности 

 
Резюме 

 
В современное время, когда человеческий фактор выходит на первый план, важно 

воспитывать подрастающее поколение как гармонично развитую, социально активную 
личность, сочетающую в себе духовное богатство, нравственную чистоту и физическое 
совершенство. Поэтому то, как формируется личность, факторы, влияющие на этот 
процесс, относятся к числу проблем, привлекающих внимание в первую очередь. Од-
ной из основных задач является изучение факторов, влияющих на формирование лич-
ности с психологической точки зрения. Несмотря на многочисленные исследования, 
проведенные психологами и педагогами, нельзя сказать, что проблема полностью ре-
шена. Поэтому мы посчитали более целесообразным определить предмет исследования 
как влияние психоэмоциональных состояний на формирование личности младших 
школьников. 

 
N.M. Mahmudova  

 
Psycho-emotional created by the pedagogical situation in students 

circumstances and their influence on the formation of personality 
 

Summary 
   
In modern times, when the human factor is at the forefront, it is important to educate the 

young generation as a harmoniously developed, socially active person who combines spiritual 
richness, moral purity and physical perfection. Therefore, how the personality is formed, the 
factors influencing this process are among the problems that attract attention in the first place. 
One of the main tasks is to study the factors influencing the formation of personality from a 
psychological point of view. Despite numerous studies conducted by psychologists and 
educators, it cannot be said that the problem has been completely solved. Therefore, we 
considered it more expedient to define the subject of the research as the influence of psycho-
emotional conditions on the formation of the personality of young schoolchildren. 
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Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 130

Peşə təhsili pilləsində əməkdaşlığın mühüm prinsipləri 
                                                                       

                                                                              Təranə Zakir qızı Piriyeva 
                Bakı Qızlar Universitetinin baş müəllimi,  

 Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun 
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı       

                            E-mail: piriyeva.tarana.zakir@gmail.com 
         
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. P.B. Əliyev, 
                p.ü.f.d., prof. A.N. Abbasov 
  
Açar sözlər: əməkdaşlıq, davranış qaydaları, prinsiplər, başlıca müddəalar, peşə təhsili 
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Ключевые слова: партнерство, правила поведения, принципы, ключевые положе-
ния, управление учреждениями профессионального образования, интересы и риски, мо-
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Dünyəvi və fasiləsiz xarakter daşıyan Azərbaycan Respublikasının təhsil sisteminin mü-

hüm bir pilləsini təşkil edən peşə təhsili təhsilalanları səriştələrə malik kadr halına gətirməyə 
çalışır. Buna görə peşə təhsilinin əmək bazarının ehtiyaclarına uyğun olması işi məhz işəgötü-
rənlərlə əməkdaşlıq sayəsində mümkün ola bilər. Əməkdaşlıq termini fəaliyyətin dəstəklən-
məsi üçün müxtəlif sahələrdə getdikcə daha geniş istifadə edilir. Peşə təhsili pilləsində əmək-
daşlıq işinin prinsipləri bu konsepsiyanın necə tətbiq olunacağını başa düşməyə imkan verir. 
Peşə təhsili pilləsində əməkdaşlıq işini sistematik şəkildə tənzimləmək üçün vahid prinsiplərə 
əsaslanmaq lazımdır. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində prinsip (lat. prinsipium - əsas ideya, başlıca müddəa 
deməkdir) hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin, əqidənin, dünyagörüşünün əsas müddəası, çıxış 
nöqtəsi kimi qeyd edilmiş, hər hansı bir işdə rəhbər ideya, əsas istiqamət, gözlənilməli şərt ki-
mi şərh edilmişdir (1, s. 621).     

Bəzən qayda və prinsip anlayışları eyniləşdirilir, lakin qaydalar prinsiplərdən törəyir və 
qaydalar prinsiplərin praktik təcrübəsini ümumiləşdirir, prinsiplərin tələblərinin daha dəqiq və 
tam yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Prinsip  fəaliyyət normalarını və davranış qaydalarını 
müəyyən edir ki, prinsiplərə əməl edilməsi əməkdaşlıq işində səmərəli effektiv nəticələrə gəti-
rib çıxara bilər.      

İdarəetmə konsepsiyasını inkişaf etdirən fransız idarəetmə nəzəriyyəçisi Hanri Fayol 
1917-ci ildə nəşr etdirdiyi “Ümumi və sənaye idarəetməsi” adlı kitabında səmərəli idarəet-
mənin əmək bölgüsü, səlahiyyət və məsuliyyət (cavabdehlik), intizam, vahid rəhbərlik, vahid 
istiqamət, şəxsi marağın ümumi marağa tabe olması, mükafatlandırma, mərkəzləşdirmə, pillə-
vari (skalyar) zəncir, rejim, ədalət, iş yerinin sabitliyi, təşəbbüskarlıq, birlik (kooperativ ruh, 
ittifaq) kimi prinsipini irəli sürmüşdür (2, p. 19). İdarəetmənin prinsiplərində say məhdudiy-
yəti yoxdur, onların sayını artırmaq da mümkündür, lakin, bu prinsiplər əməkdaşlığa əsas-
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lanan idarəetmə zamanı tam olaraq səmərəli deyildir.   
Əməkdaşlıq zamanı praktikada mühüm prinsiplərə əməl edilməməsi prosesin effektiv ol-

mamasına gətirib çıxara bilər. Prinsiplərə əməl olunması əməkdaşlığın düzgün tənzimlənmə-
sinə xidmət edəcəkdir. Peşə təhsili sahəsində idarəetmədə məsuliyyətləri bölüşdürməyə əsas-
lanan əməkdaşlıq işinin aşağıdakı prinsipləri təklif edilir: 

— əməkdaşların bərabərliyi (tərəflərin hər biri danışıqlara başlaya bilər); 
— əməkdaşların maraqlarına hörmət edilməsi və nəzərə alınması (tərəflərin maraqları da-

nışıqlar zamanı razılaşdırılır); 
— əməkdaşların müqavilə münasibətlərində iştirak etmək marağı (qanunverici müqavilə 

münasibətləri çərçivəsində tərəflərin mülahizəsinə daha çox sual verir);   
— demokratik əsasda əməkdaşlığın gücləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində dövlətin 

yardımı (sosial və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə kömək etmək üçün xüsusi orqan-
lar yaradılır);   

— əməkdaşların və onların nümayəndələrinin əmək qanunvericiliyinə və əmək hüququ 
normalarını ehtiva edən digər normativ hüquqi aktlara riayət etməsi (müqavilə və ya müqavilə 
imzalayan tərəflərin hər biri şərtlərə riayət etməyə borcludur);   

— əməkdaşların nümayəndələrinin səlahiyyətləri; 
— iş sahəsi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi zamanı seçim azadlığı; 
— məcburiyyət və təhdid olmadan əməkdaşların öhdəlikləri könüllü qəbul etməsi;   
— əməkdaşların üzərinə götürdükləri öhdəliklərin reallığı (onların qəbul etdikləri öhdəlik-

lər mümkün olmalıdır);   
— müqavilələrə və kollektiv müqavilələrə riayət etmək öhdəliyi; 
— qəbul edilmiş kollektiv müqavilələrin, sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət (nəzarət 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir); 
— kollektiv müqavilələrin, sazişlərin yerinə yetirilməməsinə görə əməkdaşların, onların 

nümayəndələrinin məsuliyyəti (inzibati məsuliyyət müəyyən edilir);  
— tolerantlıq, kompromis, konsensus; 
— sosial dialoq, razılaşma və müqavilələrin məzmununu təşkil edən məsələlərin müzaki-

rəsi zamanı seçim azadlığı, onların həyata keçirilməsi öhdəliyi  (3, p. 47).  
Əməkdaşlıq, layiqli həyat naminə fərdiyyətçilik və kollektivizm, bazar təşəbbüsü və de-

mokratiya, siyasi idarəçilik və özünüidarəetmə potensialını birləşdirməyə imkan verir. Əmək-
daşlığın əsas prinsipləri bir neçə blokda qruplaşdırıla bilər (bax: şəkil 1.1).  

 
Şəkil 1. Partnyorluğun əsas prinsipləri 
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Yuxarıda sadalanan prinsipləri xidmət etdikləri ümumi məqsədlərə əsasən müəyyən istiqa-
mətlərdə qruplaşdırmaq mümkündür. Əməkdaşların bərabərliyi və əməkdaşların maraqlarına 
hörmət edilməsi və nəzərə alınması, sosial dialoq, razılaşma və müqavilələrin məzmununu 
təşkil edən məsələlərin müzakirəsi zamanı seçim azadlığı, əməkdaşların nümayəndələrinin sə-
lahiyyətləri prinsiplərini konkret olaraq bərabərhüquqluluq, əməkdaşların müqavilə münasi-
bətlərində iştirak etmək marağı, tolerantlığı, kompromisi, konsensusu qarşılıqlı dəstək, de-
mokratik əsasda əməkdaşlığın gücləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində dövlətin yardımı, 
əməkdaşların üzərinə götürdükləri öhdəliklərin reallığı səmərəli planlaşdırma, iş sahəsi ilə 
bağlı məsələlərin müzakirəsi zamanı seçim azadlığı, məcburiyyət və təhdid olmadan əmək-
daşların öhdəlikləri könüllü qəbul etməsini könüllülük, əməkdaşların və onların nümayəndə-
lərinin əmək qanunvericiliyinə və əmək hüququ normalarını ehtiva edən digər normativ hüqu-
qi aktlara riayət etməsi və müqavilələrə, kollektiv müqavilələrə riayət etmək öhdəliyi öhdə-
liklərin yerinə yetirilməsi başlıqları altında qruplaşdırıla bilər.  

Peşə təsili haqqında Azərbaycan Respublikasının 24-cü maddəsinin 3-cü bəndində peşə 
təhsili sahəsində işəgötürənlərlə əməkdaşlıq mexanizminin qurulması və işəgötürənlərin peşə 
təhsili və təlimi sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti or-
qanının müəyyən etdiyi stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirildiyi qeyd edilmişdir (4). Bu sa-
hədə dövlətin stimullaşdırıcı tədbirləri əməkdaşlığın gücləndirilməsində və inkişaf etdirilmə-
sində dövlətin yardımı prinsipinə əsaslanır.      

Peşə təhsili sahəsində sadalanan nəzəri prinsiplər əməkdaşlıq sahəsində stimullaşdırıcı təd-
birlərin tətbiqi sahəsində mövcud boşluqları görməyə imkan verir. Bu gün cəmiyyətdə, siya-
sətdə, iqtisadiyyatda, həyatımızın bütün sahələrində kompleks dəyişikliklər baş verir. Bu sə-
bəbdən təhsilin vacib bir pilləsi, eyni zamanda əmək bazarının peşəkar kadrlarla təmin olun-
masında əhəmiyyətli rol oynayan peşə təhsili sahəsində yeni əməkdaşlığa əsaslanan idarəetmə 
işinin təşkilinin təmin edilməsi çox uğurlu nəticələrə gətirib çıxaracağına şübhə doğurmur. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə təhsilalanları səriştələrə malik kadr halına gətirməyə ça-
lışan peşə təhsili müəssisələrində əməkdaşlığa əsaslanan idarəetmənin zəruriliyi nəzərə alına-
raq bu prosesin təşkili zamanı əməl edilməli mühüm prinsiplərin izahı və təsnifatı müəyyən 
edilir. Çox zəruri problemə həsr edilmiş bu məqalə bu səbəbdən aktual hesab edilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik olaraq peşə təhsili sahəsində əməkdaşlıq işinin mü-
hüm prinsiplərinin təsnifatı və bu sahədə əməl edilməli tövsiyələr verilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən peşə təhsilini idarəetmə orqanı və 
peşə təhsili müəssisələri əməkdaşlıq zamanı istifadə edə bilər. 
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Т.З. Пириева 
 

Важные принципы партнерства  
в профессиональном образовании 

 
Резюме 

         
В данной статье рассматриваются важные принципы партнерство на уровне профес-

сионального образования, которое является одной из основных ступеней системы обра-
зования Азербайджанской Республики.     

Необходимость соблюдения важных принципов на практике основана на том, что 
эти принципы могут привести к эффективности процесса партнерство и служить соот-
ветствующему регулированию партнерство. Определена классификация принципов 
партнерство в сфере профессионального образования на основе разделения обязаннос-
тей в управлении. 

  
T.Z. Pirieva 

    
Important principles of partnership in vocational education 

 
Summary 

 
This article discusses the important principles of partnership at the level of vocational 

education, which is one of the main stages of the education system of the Republic of 
Azerbaijan. The need to observe important principles in practice is based on the fact that these 
principles can lead to the effectiveness of the partnership process and serve as an appropriate 
regulation of cooperation. The classification of principles of partnership in the field of 
vocational education based on the division of responsibilities in management has been 
defined. 
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Kəmalə Cahid qızı Omarova 
Bakı Qızlar Universiteti 

E-mail: kemaleomarova1@gmail.com 
         
Rəyçilər: p.ü.f.d. G.T. Eminova, 
                p.ü.f.d. P.M. Həsənova 
 
Açar sözlər: dövlət proqramı, qanunvericilik, beynəlxalq əlaqələr, inklüziv təhsil, əlilliyi 

olan uşaqlar, Skandinaviya modeli 
Ключевые слова: государственная программа, законодательство, международные 

коммуникации, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, 
Скандинавская модель 

Key words: state program, legislation, international communications, inclusive education, 
children with disabilities, Scandinavian model 

 
İnklüziv təhsillə bağlı son rəsmi sənədə diqqət yetirsək, görərik ki, “2018–2024-cü illərdə 

Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inki-
şafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında ölkə Prezidenti Sərəncam imzalayıb 
və həmin sənədin “Gözlənilən nəticələr” bölməsində təhsilin bütün pillələri üzrə təhsil müəs-
sisələrinin infrastrukturunun əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması, bu qəbil-
dən olan uşaqlar üçün informasiya texnologiyalarının tətbiqinin təşkili, sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlar üçün məlumat bazasının yaradılması, onların təhsilə cəlb olunma imkan-
larının qiymətləndirilməsi üçün yeni qaydaların tətbiqi kimi müddəalar öz əksini tapıb (1).  

2005-2009-cu illəri əhatə edən Dövlət Proqramında da təxminən bu sərəncamın müddəa-
ları ilə yaxınlıq təşkil edən bəndlər var idi: bərabər imkanların yaradılması; məlumat bazası-
nın formalaşdırılması; əlilliyi olan uşaqların qeydiyyatının aparılması və qiymətləndirilmə 
prosesinin təşkili.  

Hökumətin bu sahəyə xüsusi qayğısı açıq-aşkar şəkildə hiss olunur. Sadəcə, Dövlət Proq-
ramının müəyyən olunmuş bəndlərinin reallaşması və həyata keçirilmə mexanizmində özünü 
göstərən çatışmazlıqlar problemin kökündən həll olunması yolunda maneələr yaradır. Beləlik-
lə, qəbul olunmuş sənədlərdə yer alan maddələr kağız üzərində mövcudluğunu qoruyur, real-
lıqda isə natamam şəkildə yerinə yetirilir. Natamamlıq, bütövlüyün olmaması, sistemsizlik, ic-
raediciliyin zəifliyi problemin həll olunmadan mövcudluğunu qoruyub saxlaması ilə nəticə-
lənir.  

İnklüziv təhsil sahəsində ən mühüm amillərdən biri, siniflərin təşkili məsələsindən sonra 
həmin siniflərdə dərs deyəcək pedaqoji heyətin həm biliyi, həm təcrübəsi, həm də psixoloji 
cəhətdən hazır olması məsələsidir. Belə bir deyim var: "Üç məktəbdən qovulmuş bir şagirdi 
yeni məktəbə gətirirlər. Birinci dərsə girən müəllim onu görüb ürəyində deyir: "Belə uşaqlar 
hardan gəlir axı?" İkinci dərsə gələn müəllim yeni şagirdi görüb hirslə: "Elə bir sən çatmır-
dın!", - deyir. Üçüncü müəllim isə sevinclə: "Ooo, yeni şagirdimiz var!" - deyib ona yaxınla-
şır, əlini sıxır, gözünün içinə baxır və gülümsünüb deyir: "Salam. Mən səni gözləyirdim" (2, s. 
30).  

İşlədilən ilk iki ifadədən də aydın olur ki, bu təfəkkürə sahib olan müəllimlər ən azından 
psixoloji cəhətdən inklüziv təhsilin tətbiq edildiyi məktəb və siniflərdə əlilliyi olan şagirdlərlə 
işləmək potensialında deyillər. Belə siniflərdə tədris işini yerinə yetirəcək olan pedaqoji heyə-
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tin mütləq şəkildə öncədən təlimlərə cəlb olunub müxtəlif istiqamətli hazırlıqlardan, maarif-
ləndirici söhbətlərdən keçmələri vacibdir. Düzdür, 2018-ci ildən etibarən Avropa İttifaqının 
maliyyə dəstəyi ilə UNİCEF Azərbaycan və Təhsil Nazirliyi, həmçinin RİİB-in birlikdə təşkil 
etdiyi “İnklüziv siniflərdə təlimin təşkili” adlı layihə əsasında respublikanın şəhər və rayon-
larında yerləşən ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai sinif müəllimləri üçün ili il müddətində 
həm oflayn, həm də onlayn təlimlər həyata keçirildi. Təlimlərin sonunda müəllimlər imtahan 
vermiş, topladıqları bala əsasən sertifikatla təmin olunmuşlar. Ancaq bu təlimlər yalnız ibtidai 
sinif müəllimlərini əhatə etməsi, işin tam həll olunması demək deyil. İnklüziv təhsilin təhsilin 
bütün pillələrində və səviyyələrində təşkili nəzərdə tutulubsa, deməli, təlimlər bütün müəl-
limləri əhatə etməlidir. 

Tez-tez inklüziv təhsilin Skandinaviya modeli deyə bir anlayışla qarşılaşırıq. Bu modelin 
əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, inklüziv təhsil Skandinaviya ölkələrində qanunvericilik 
səviyyəsində öz əksini tapıb (3). Yəni bu sistem qanunla təsbit olunduğu üçün qəbul olunan 
Dövlət Proqramları da qanundan irəli gələrək mükəmməl mexanizm əsasında işləyir. Azər-
baycanda isə İnklüziv təhsil qanunvericilik səviyyəsində təsbit olunmadığı üçün mexanizmin 
uğurlu və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, eyni zamanda yüksək nəticələrin əldə olunması 
bir çox hallarda mümkün olmur. Skandinaviya ölkələrində qeydiyyata alınmış sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqlar kütləvi məktəblərdə təhsil alırlar və onlarla xüsusi pedaqoji heyət ma-
raqlanır. Hətta Danimarkada inklüziv təhsilin tətbiqi üçün Milli Strategiya belə hazırlanıb.  

Beləliklə, dövlət tərəfindən Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqların təhsil hüququnun təmin 
edilməsi istiqamətində bir sıra işlər həyata keçirilir. Sadəcə olaraq qəbul olunan layihələr, 
proqramlar geniş çevrəni əhatə etməməklə qalmır, icra mexanizmində bir sıra problemlərin 
mövcudluğunu da özündə saxlayır. Problemin əsas həll yollarından biri Skandinaviya mode-
lində olduğu kimi inklüziv təhsilin qanunvericilikdə təsbit olunması və qanunla tənzimlənmə-
sidir.  

Son olaraq qeyd edək ki, UNİCEF-in öz rəsmi səhifəsində 2018-ci il üçün Azərbaycanda 
inklüziv təhsildə mövcud olan problemlərlə bağlı bu müddəalar öz əksini tapıb:  

—  Əlilliyi olan şagirdlərin təhsil prosesində digər şagirdlərlə bərabər səviyyədə iştirakını 
təmin edən qanunvericilik bazasının və siyasətin mövcud olmaması; 

— Məktəblərdə əlilliyi olan uşaqlar üçün fiziki şəraitin mövcud olmaması; 
— Müəllimlərin əlilliyi olan uşaqlarla iş təcrübəsinə, həmçinin sinif otağında köməkçi tex-

nologiyalardan istifadə üçün zəruri biliklərə malik olmaması; 
— Əlilliyi olan uşaqların təcrid olunmasına səbəb olan yanlış məlumatlardan qaynaqla-

nan münasibətlərin və dərin kök salmış sosial normaların mövcudluğu (4). 
Hər halda göstərilən problemlərin həlli istiqamətində Azərbaycan dövləti kifayət qədər la-

yihə və proqramlar həyata keçirib ki, təsbit olunan problemlər minimuma ensin.  
Məqalənin aktuallığı. İnklüziv təhsil sahəsində ən mühüm amillərdən biri də dərslərin 

təşkilindən sonra bu siniflərdə dərs deyəcək pedaqoji heyətin biliyi, təcrübəsi və psixoloji ha-
zırlığı ilə bağlı məsələlərdir. Məqalədə də bu problemin bəzi istiqamətlərinə aydınlıq gətiril-
məsi onun aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə inklüziv təhsillə bağlı 
dövlət səviyyəsində qəbul olunmuş rəsmi sənədlərin əhəmiyyəti vurğulanmaqla, belə tədrisin 
bir sıra xarici ölkə modellərinin mühüm cəhətləri açıqlanır. Eyni zamanda,  UNİCEF-in  rəs-
mi səhifəsində Azərbaycanda inklüziv təhsildə mövcud olan problemlərə aydınlıq gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsilı 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Международные отношения и государственная  
политика в развитии инклюзивного образования 

 
Резюме 

 
Статья посвящена государственной политике в рамках международных отношений 

по анализу нормативно-правовых документов по развитию инклюзивного образования 
в Азербайджане. Отмечается, что отчетливо чувствуется особая забота правительства в 
этой сфере. Просто недостатки в механизме реализации и реализации отдельных пунк-
тов Госпрограммы создают препятствия для радикального решения проблемы. Таким 
образом, пункты, содержащиеся в принятых документах, остаются на бумаге, а на деле 
являются неполными. Неполнота, отсутствие целостности, непоследовательность и сла-
бая исполнительская деятельность приводят к тому, что проблема остается нерешен-
ной. 

Одним из важнейших факторов в сфере инклюзивного образования являются зна-
ния, опыт и психологическая готовность педагогического коллектива, который будет 
преподавать в этих классах после организации занятий. 

 
K.C. Omarova 

 
International relations and public policy  
in the development of inclusive education 

 
Summary 

 
The article is dedicated to the state policy in the framework of international relations in the 

analysis of legal and regulatory documents for the development of inclusive education in 
Azerbaijan.  It is noted that the government's special care in this area is clearly felt.  It is just 
that the shortcomings in the mechanism of implementation and implementation of certain 
items of the State Program create obstacles to the radical solution of the problem.  Thus, the 
items contained in the adopted documents remain on paper, but in reality, are incomplete.  
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Incompleteness, lack of integrity, inconsistency, and weak executive performance result in the 
problem remaining unresolved. 

One of the most important factors in the field of inclusive education is the knowledge, 
experience and psychological readiness of the teaching staff who will teach in those classes 
after the organization of classes. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 16.03.2022 
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Səadət Mübariz qızı Aslanova 
Bakı Qızlar  Universiteti 

E-mail: aslanzadeh225@gmail.com 
    
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. T.S. Paşayev, 
                p.ü.f.d. X.A. Talıbova 
        
Açar sözlər: sosiallaşma, inkişaf, şəxsiyyət, internet, şəxsiyyətin sosiallaşması 
Ключевые слова: социализация, развитие, личность, интернет, социализация, со-

циализация личности 
Key words: socialization, development, personality, internet, personality socialization 
 
Cəmiyyət və sosial quruluş bir yerdə dayanmır, inkişaf edir. Şəxsiyyətin sosiallaşması 

problemi, onun inkişafının müasir xüsusiyyətləri ilə bağlı məsələlər daim cəmiyyətdə öz ak-
tuallığını saxlamaqdadır. Cəmiyyətdə fərdlər arasında qarşılıqlı təsir mexanizmləri, həm də 
sosiallaşma mexanizmləri xarici şəraitin təsiri altında müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır.  
Sosiallaşma elə prosesdir ki, hər bir dövr öz tələblərinə və məzmununa uyğun sosial şəxsiyyət 
yetişdirir. Ona görə ki, cəmiyyət daima dəyişir, şəxsiyyət də bu dəyişikliklərlə birlikdə inkişaf 
edir. 

Sosiallaşma (socialis – ictimai) fərdin sosial aləmi mənimsəməsi prosesidir, sosial əlaqələr 
və münasibətlər sistemidir. İnsana sosioloji yanaşmanın orijinallığı onunla səciyyələnir ki, o, 
ilk növbədə insanı sosial varlıq, sosial cəmiyyətin nümayəndəsi, sosial keyfiyyətlərinin daşı-
yıcısı kimi öyrənir. İnsanla sosial mühitin qarşılıqlı əlaqəsi prosesləri öyrənilərkən insan təkcə 
xarici təsirlərin obyekti kimi deyil, eyni zamanda sosial həyatın fəal iştirakçısı, öz istəklərinə 
malik olan sosial subyekt kimi qəbul edilir. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının müasir xüsusiyyətlə-
ri həm də cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü kimi optimal fəaliyyət göstərməsi üçün formalaşmalı 
olan onun xarakter xüsusiyyətlərinə yeni tələblərin mövzuları ilə müəyyən edilir, lakin həmin  
xüsusiyyətlər öz-özlüyündə əvvəlki şəxsiyyət xüsusiyyətlərindən çox fərqlənmir, amma onla-
rın birləşməsi daha böyük fayda verir. 

Sosiallaşma kollektiv fəaliyyət formalarının köməyi ilə həyata keçirilir. Ünsiyyət - ailədə, 
məktəbəqədər uşaq müəssisələrində, məktəbdə, əmək kollektivlərində təşkil olunur. Şəxsiyyə-
tin sosiallaşması prosesi üçün sosial mühitin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onların təsiri altın-
da təklif olunan davranış nümunələri nəticəsində müəyyən sosial rollar, normalar və dəyərlər 
mənimsənilir. Sosiallaşmanın başlanğıcı, əsasən ailədə həyata keçirilir. Beləliklə sosiallaşma-
da ən mühüm, təməl və aparıcı qurum ailədir. Artıq insanlarda sosiallaşmanın və dəyərlər sis-
teminin formalaşmasında ailə və təhsil sistemi kimi kütləvi informasiya vasitələri də təsir 
edirlər. Ona görə də digər mühüm amil cəmiyyətin informasiyalaşmasıdır. Bu amilin təsiri 
şəxsiyyətin müasir şəraitdə sosiallaşmasında informasiya kommunikasiya texnologiyalarını 
cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən əsas elementlərdən birinə çevirir. Zaman keçdikcə mürək-
kəbləşən və daim informasiya artımı ilə xarakterizə olunan müasir cəmiyyətdə uğurlu ünsiy-
yət qurmaq, sosiallaşmaq və uğurla  işləmək üçün demək olar ki, hər kəs İKT-dən səmərəli is-
tifadə etməyi bacarmalıdırlar.  

İnternet müasir həyatımızın müxtəlif sahələrində geniş rola malikdir. Biz internet vasitə-
silə virtual kitabxanadan istifadə edirik, onlayn təhsil alırıq, virtual söhbət edirik, onlayn alış-
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veriş edirik. Müasir həyatımızda kütləvi informasiya vasitələri əhəmiyyətli rol oynadığı üçün, 
artıq kiçikyaşlılar belə texnika dünyasının əhatəsinə düşür. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri yeni sosial mühit yaradaraq sosiallaşmanın mövcud 
standartlarının dəyişməsinə gətirib çıxarır. İkitərəfli istifadəçilərin qarşısında dünyanın dərk 
edilməsini genişləndirir. Beləliklə internet vasitəsilə yaranan sosiallaşma, ünsiyyət tələbatları 
bəzən real həyatın imkanlarına uyğun olmur.  

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları öz yeni imkanları ilə insanların həyat və fəa-
liyyətinin ayrılmaz hissəsi kimi çıxış edir. Məlumdur ki, Azərbaycan informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları sahəsində daima inkişaf edən ölkələr sırasına aid edilir.      

Müasir dünyanı texnologiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Kütləvi informasiya vasitə-
ləri müasir dövrümüzdə müəyyən vasitələrlə şəxsiyyətə öz təsirini göstərmək imkanına malik-
dir. Sosial şəbəkələr şəxsiyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi yaradır. Müasir texnologiyaların ya-
ratdığı bu imkanlar sayəsində insanlar gün ərzində çoxlu sayda informasiyalar, məlumatlar  
əldə edə bilirlər. Əgər biz kütləvi informasiya vasitələrinin mövcud imkanlarından məqsəd-
yönlü şəkildə istifadə etsək, bu böyüyən gənc nəsildə onun tərbiyəvi, məlumatlandırıcı imkan-
larının formalaşmasına gətirib çıxaracaq.  

Beləliklə, müasir informasiya dövrü yeni cəmiyyəti - virtual cəmiyyəti yaradır. Bunun da 
insanlar üçün böyük üstünlükləri vardır. İnkişaf edən müasir cəmiyyətimizdə insanlar daha 
çox vaxtını internetdə sərf etməyə üstünlük verir. İnternet vasitələri təkcə ünsiyyət vasitəsi ki-
mi deyil, həmçinin müəyyən növ fəaliyyəti icra vasitəsi kimi də çıxış edir. Qeyd etdiyimiz ki-
mi internet vasitəsilə insanlar yeni fikir mübadiləsi, ünsiyyət imkanlar əldə edirlər. Bəzən ge-
niş miqyasda əhatə olunan  informasiyalaşdırma ciddi mənfi təsirlərə səbəb ola bilir.  

Texnologiyanın yeni nəsillərinin dəyişkənliyi sürətli olduğu üçün insan demək olar ki, bü-
tün həyatı boyu öyrənməli olur. Müasir təhsil həm şəxsiyyətə bilik, bacarıq verir, həm də yeni 
biliklər əldə etmək və ondan yeni mühitdə istifadə etmək bacarığı öyrədir. Ona görə də müasir 
sosiallaşma cəmiyyətində təhsilə və peşəyə yiyələnmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnternet 
müasir cəmiyyətdə ictimai həyatın mühüm amilinə çevrilmişdir. İnsanlar demək olar ki, hər 
gün internetdən, radio və televiziyadan dünyada baş verən proseslər haqqında məlumat alırlar, 
müxtəlif qruplu insanlarla ünsiyyətdə olurlar. İnternet insanın sosiallaşmasının əsas tərəfi ki-
mi çıxış edir, lakin bəzən virtual ünsiyyət sosiallaşmanın təbii prosesini pozulmasına gətirib 
çıxarır.   

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə hasil olur ki, sosiallaşma insanların gələcək həya-
tında, inkişafında daha fəal iştirak etdiyi üçün, insanlar artıq sosial münasibətlərin subyekti, 
iştirakçısı kimi çıxış edir. İnternet vasitələri sosiallaşma üçün ən mühüm amillərdən biri oldu-
ğuna görə, onsuz müasir dünyamızı təsəvvür etmək mümkün deyil. Sosiallaşma ömür boyu 
davam edən davamlı proses olduğundan, müasir cəmiyyətin daim yeniləşən xüsusiyyətlərinə 
uyğunlaşır.  

Beləliklə, internet vasitələri dəyişkən tempi olan cəmiyyətimizə təsir edərək, sosiallaşma-
nın inkişafına güclü təkan verir. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri insanların dün-
yagörüşünü və onların dəyərlər sistemini formalaşdırır. Təbii ki bu təsirə informasiya isteh-
lakçısı olan gənclər daxil edilir. Müasir internet vasitələrindən insanlar təkcə sosiallaşma üçün 
deyil, digər fəaliyyət vasitələri üçün də istifadə edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə şəxsiyyətin sosiallaşmasının müasir xüsusiyyətləri və 
bununla bağlı məsələlərin nəzərdən keçirilməsi özünün aktuallığı ilə seçilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının müasir xüsusiyyətlərinin müəyyən-
ləşdirilməsi ünsiyyət prosesində yeni imkanlar açır. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə magistrant və dissertantlarda, ümu-
miyyətlə, gənc tədqiqatçılarda maraq  doğuracaqdır.  
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Современные особенности социализации личности 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается социализация личности, ее современные особенности. 
Главной чертой нашего времени является информатизация общественной жизни. Пока-
зано, что информационные технологии являются одним из основных средств социали-
зации современного общества. Таким образом, использование информационно-комму-
никационных технологий в процессе социализации создает большие возможности для 
развития межличностного общения. Интернет создает виртуальное пространство и ст-
роит социализацию по новой структуре. Личность не теряет своих качеств в процессе 
социализации, а в то же время развивается, приобретая определенные качества. Мы мо-
жем видеть влияние Интернета на нашу жизнь не только в процессе социализации, но и 
в других сферах. 

 
S.M. Aslanova 

 
Modern features of individual socialization 

 

Summary 
 

The article discusses the socialization of the individual, his modern features. The main 
feature of our time is the informatization of public life. It is shown that information 
technology is one of the main means of socialization of modern society. Thus, the use of 
information and communication technologies in the process of socialization creates great 
opportunities for the development of interpersonal communication. The Internet creates a 
virtual space and builds socialization on a new structure. Personality does not lose its qualities 
in the process of socialization, but at the same time develops by acquiring specific qualities. 
We can see the impact of the Internet on our lives not only in the process of socialization, but 
also in other areas. 

Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2022 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 141

Lüğətin öyrədilməsində innovativ metodların rolu 
 

Lalə Vidadi qızı Həbibzadə 
                                                              Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
                                                                       E-mail: lale.hebibzade@gmail.com 

 
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. F.D. İsayeva, 
                dos. N.M. Əlizadə 
 
Açar sözlər: lüğət, innovasiya, söz ehtiyatı, inkişaf, ingilis dili, bacarıq 
Ключевые слова: словарный запас, инновация, словарный запас, развитие, анг-

лийский язык, навыки 
Key words: vocabulary, innovation, vocabulary, development, English, skills 
 
Xarici dillərin öyrənilməsində lüğət biliklərinin mühüm rolu bu sahədəki nəzəriyyəçilər və 

tədqiqatçılar tərəfindən son zamanlar qəbul edilmişdir. Müvafiq olaraq, lüğəti öyrətmək üçün 
çoxsaylı yanaşmalar, texnikalar və üsullar vardır. Lüğətin öyrədilməsi yalnız xüsusi sözlərin 
öyrədilməsindən ibarət olmamalıdır, həm də öyrənənləri lüğət biliklərini genişləndirmək üçün 
lazım olan strategiyalarla təchiz etmək məqsədi daşımalıdır. 

Faktiki əşyaları və modelləri göstərməklə lüğət öyrətmək yeni başlayanlar üçün çox fay-
dalı bir texnikadır. Bir çox cismin adını faktiki əşyaları göstərməklə öyrətmək olar. Bu, öyrə-
nənlərə real təcrübə və məna verir. Sinfə bütün əşyaları gətirmək mümkün olmadığından do-
layı, bəzi sözlər əşyaların təsvirlərini göstərməklə öyrədilə bilər. Ona görə də müəllim lüğəti 
öyrətmək üçün müxtəlif əşyaların təsvirlərindən tez-tez istifadə etməlidir. Məsələn, pələng, 
beyin, fil və s. sözləri şagirdlərə bu üsulla göstərərək öyrətmək olar. 

Yeni sözlər öyrətmək üçün emosiyaları və gündəlik fəaliyyətləri təqlid etmə effektiv üsul 
hesab edilir. Bu üsul rahatlıqla tətbiq oluna bilər. Bu üsul vizual şəkildə öyrənmədə daha 
uğurlu olan tələbələr üçün daha uyğun hesab edilir. Bir çox vəziyyətlər səhnələşdirilərək nü-
mayiş etdirilə bilər. Bu, gənc tələbələr və ya xarici dil öyrənən tələbələrlə işləyərkən uğurlu 
nəticə verə bilir və onları yeni anlayışlarla tanış etməyə kömək edir. Yeni lüğəti izah etdikdən 
sonra müəllim tələbələrdən hərəkətləri yerinə yetirməyi tələb edə bilər. 

Qrafiklər, şəkillər və xəritələr şagirdlərin müəyyən bir anlayış və ya söz haqqında anlayı-
şını inkişaf etdirmək üçün istifadə edilə bilər. Müəllim şəkilli lüğətlərdən istifadə edərək, öy-
rənmənin nəticəsini daha effektiv etmiş olar. Məsələn, “balıq” şəklini istifadə edərək, balığa 
aid sözlər, məsələn qəlpə, göz, onurğa, su, böyük, kiçik və s. öyrədilə bilər. Zebrowska  bildi-
rir ki, “Öyrənənlər əyani vəsaitlər vasitəsilə təqdim olunan materialı daha yaxşı xatırlayırlar”. 
Bəzi sözlər şəkillərlə, xüsusən də isimlər bu üsulla daha yaxşı yadda qalır. Bu həm də xarici 
dil dərslərində tez-tez istifadə olunan əlaqəli sözlər bloklarını təqdim etmək üçün yaxşı bir yol 
ola bilər, məsələn, sinif və ya evlə əlaqəli isimlər və fellər. Şəkillər həmçinin çap edilə bilən iş 
vərəqlərində və şəkillərin təmsil etdikləri sözə uyğunlaşdırıldığı kartlarda istifadə edilə bilər. 

Əksər insanlar sözlərin kontekstdə öyrədilməsinin daha effektiv olması ilə razılaşırlar. 
Bundan əlavə, bir sözün və ya ifadənin tam mənasını qavramaq üçün tələbələr sözün və ya 
ifadənin keçdiyi linqvistik mühitdən xəbərdar olmalıdırlar. Maraqlı, inandırıcı, canlı və öyrə-
nənlərin həyatı ilə əlaqəli olan yaxşı kontekst yaratmaq lüğətin tədrisi üçün vacib şərtdir, çün-
ki bu həm öyrənənlərin diqqətini cəlb etməyə, həm də təbii olaraq lüğətin formalaşmasına kö-
mək edir. Konteksti qoruyub saxlayaraq və konteksti əhatə edən dilin asanlıqla başa düşülmə-
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sinə əmin olaraq, müəllim lüğəti öyrənməyə başlamalıdır. Buna görə də, lüğət seçimində 
müəllim əmin olmalıdır ki, seçilmiş söz və ya ifadələr dərhal tələbələrin dil diapazonuna daxil 
edilə bilər. 

Hər sözün öz mənşəyi və indiki mənalarını necə alması haqqında hekayəsi vardır. Forma 
məna və mənşəyinə görə sözün etimologiyası çox vaxt linqvistik simvoldan və onun indiki se-
mantik mənalarından daha asan başa düşülür. Beləliklə, biz tamamilə yad olan ingilis sözü 
öyrədəndə tələbələrdən onu lüğətdə və ya digər istinad kitablarında axtarmalarını və ya mən-
şəyini tapmaq üçün internetdə dolaşmağı xahiş edə bilərik. Bir sözün yaranmasının arxasında-
kı maraqlı hekayələr tələbələrə hədəf sözü xatırlamaq üçün çox yaxşı bir xatırlatma ola bilər. 
Beləliklə, bir sözün etimologiyasını öyrənmək, şübhəsiz ki, tələbələrin yeni sözləri başa düş-
məsinə kömək edəcəkdir. 

Əgər bir mövzu çox sayda sözdən ibarətdirsə, bu sözləri bütövlükdə öyrətmək asandır. Mə-
sələn, portağal, banan, üzüm, limon, ananas, manqo və qarpız kimi sözləri “meyvələr” kon-
tekstində birlikdə öyrətmək bu sözlərin hər hansı birini ayrı-ayrılıqda öyrətməkdən daha asan-
dır. Müxtəlif leksik sahələrə aid olan sözlərin birlikdə öyrədilməsi daha effektiv nəticə verir.  

Sözlərin morfoloji təhlilindən istifadə etməklə sözlərin öyrədilməsi. Morfologiya söz-
ləri müxtəlif terminlərlə öyrənir, sözlərin kiçik vahidlərə necə parçalandığını və belə vahidlə-
rin necə tanındığını göstərir. Yəni sözlərin morfemlərinin təhlilindən istifadə etməklə biz söz-
lərin, hətta bəzi tanış olmayan ingilis sözlərinin mənasını öyrənə bilərik. Kök və əlavələrlə 
əlaqəli 600.000-dən çox ingilis sözünün olduğu təxmin edilir. Amma kök və şəkilçilər sayca 
məhdud, mənaca isə sadədir. Ən çox istifadə olunan köklər və şəkilçilər isə cəmi 600-800 
ədəddir. Köklərin, şəkilçilərin və söz quruluşunun təhlilindən istifadə etməklə minlərlə ingilis 
sözünü öyrədə bilərik.  

Sinonimlər vasitəsilə söz ehtiyatının zənginləşdirilməsi. Sinonim öyrənilən sözdən daha 
yaxşı məlumdursa, şagirdə mənanın müxtəlif çalarlarını anlamağa kömək etmək üçün sino-
nimdən istifadə edilə bilər. Sinonimlər tələbənin lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə kömək edir 
və dərhal alternativ sözlər təqdim edir. Bu üsul ona görə effektiv ola bilər ki, çünki onlar tələ-
bələrin artıq tanıdığı sözlər və ifadələr üzərində qurulmuşdur. Məsələn, sifətlər, isimlər və 
feillər çox vaxt bir neçə mənaya malik olurlar və bəzən öyrənənlər dildə hazır şəkildə mövcud 
olan  birləşmələri anlamaqda çətinlik çəkə bilərlər. Bu halda həmin sifətin və ya feilin, ismin 
eləcədə feili birləşmənin ekvivalentindən istifadə edərək lazım olan sözü öyrətmək olar. Diq-
qətli olmaq lazımdır ki, bütün sözlər tam olaraq eyni məna daşımır, çünki eyni sözlər müxtəlif 
yerlərdə fərqli mənalar ifadə etmək üçün istifadə oluna bilər. Eyni prosedur sinonimləri tap-
maq üçün istifadə edilə bilər. 

Antonimlər. Şagirdlərdən əks sözlərdən ibarət siyahılar tərtib etmələri tələb oluna bilər. 
İki qrup yaradıla bilər. Bir qrup bir söz soruşa, digər qrup isə ona əks olan sözü deyə bilər. 
Məsələn, kəskin/küt, kobud/nəzakətli və s. Onlar bunu çox maraqlı hesab edirlər və yarışda 
qalib olmaq üçün daha çox söz əzbərləyirlər. Beləliklə, oyun üsulu ilə yeni sözlər öyrənə bi-
lərlər. 

Söz xəritəsi vasitəsilə söz ehtiyatının zənginləşdirilməsi. Şagirdlər tərtib etdikləri xəritə-
yə və ya müəllimin təqdim etdiyi boş xəritəyə uyğun olaraq sözləri beyin fırtınası təşkil et-
məklə sözlər arasında əlaqəni öyrənmək üçün kiçik qruplarda işləyirlər. Nümunə, səhifənin 
mərkəzində əlaqəli sözləri birləşdirən şüaları olan açar-konsept sözü ola bilər. Məsələn, “sə-
daqət” sözünü eşidəndə düşündükləri sözləri demək istənildikdə, orta səviyyəli ESL tələbələri 
ona uyğun söz və ya ifadələr: pişik, dost, ailə, güvən, etibar, vicdansız, vəfasızlıq, dostluqlara 
inanmaq, bağlar, itaət etmək, it, dostluq, cinsi vəfasız, dedi-qodu, evlilik, sevgi kimi sözləri 
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verə bilərlər. Məna baxımdan yaxın hesab etdikləri sözləri qruplaşdırdıqdan sonra bu sözlər 
arasındakı əlaqələri söz xəritələri vasitəsilə göstərə bilərlər. 

İdiomların söz ehtiyatının zənginləşməsində rolu. İdiomları mövzuya görə öyrətmək tə-
ləbələrin idiomları yadda saxlamasını asanlaşdıra bilər. İdiom, bütün mənanın içindəki ayrı-
ayrı sözlərin adi mənalarından fərqli olduğu bir ifadədir. İdiomlarla işləmək əyləncəlidir, çün-
ki onlar gündəlik lüğətin bir hissəsidir. Şagirdlər üçün sözlərin məcazi mənalarını öyrənmək 
adətən maraqlı olur. Onlar həmçinin bəziləri çox köhnə olan idiomatik ifadələrin mənşəyini 
öyrənməkdən həzz alırlar. İdiom, tərkibindəki ayrı-ayrı sözlərin mənaları ilə tam başa düşül-
məyən ifadədir. Bütün idiomun mənasının tək-tək alınan sözlərin mənaları ilə az, hətta çox 
vaxt heç bir əlaqəsi olmur. Deyimlərin ifadəni daha rəngarəng etmək üçün tez-tez yazı və ya 
nitqdə istifadə edildiyini və nitqimizin daha rəngli olmasında əvəzsiz olduğunu nəzərə alaraq, 
dil öyrənənlər üçün faydalı olacağı düşünülür. 

Sözləri ucadan oxumaq da çox faydalıdır. Bu, şagirdi sözlə tanış edir və həmçinin öyrə-
nənlərin tələffüzünü yaxşılaşdırır. Səs, fit, cızma və cingilti kimi səsləri təsvir edən sözləri öy-
rətmək üçün asan bir yol ola bilər. Müəllimlər səsləri özləri yarada bilər və ya tələbələrə qulaq 
asmaq və eşitdikləri sözləri yazmaq üçün lentlər və ya CD-lər gətirə bilərlər. 

Əgər ingilis dili müəllimi mövzuya uyğun düzgün olan lüğəti seçsə, lüğətin ingilis dilində 
səlis şəkildə danışmaq üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu tələbələrə aşılasa və dərsdə müx-
təlif üsullardan istifadə etsə, vəziyyəti asan və maraqlı etmək olar. Müəllimlər söz ehtiyatına 
diqqət yetirməlidirlər, çünki bu, istənilən dildə və ünsiyyət vasitələrində ən vacib cəhətdir. 
Hisslərimizi sözlər olmadan ifadə edə bilmərik. Wallace  bildirir ki, “Özünüzü ifadə etmək 
üçün lazım olan sözü tapa bilməmək başqa bir dildə danışarkən rastlaşıla biləcək ən neqativ 
haldır”.  

Lüğət xarici dili öyrətmək və öyrənmək üçün lazım olan ən vacib bacarıqlardan biridir. 
Bu, bütün digər bacarıqların inkişafı üçün əsasdır: oxuyub-anlama, dinləyib-anlama, danışma, 
yazma, orfoqrafiya və tələffüz. Lüğət tələbələrin ingilis dilindən səmərəli istifadə etmək cəhd-
ləri üçün əsas vasitədir. Ana dili ingilis dili olan biri ilə danışarkən, filmə altyazısız baxarkən 
və ya sevimli ingilis mahnısını dinləyərkən, mətni oxuyarkən və ya dostuna məktub yazarkən 
tələbələr  həmişə sözlərlə işləməli olacaq.  

Məqalənin aktuallığı. İngilis dili dünyada ünsiyyət üçün universal və dominant mənbəyə 
çevrildiyindən bu dili öyrənməyə maraq günbəgün artır. Lakin insanlar söz ehtiyatı olmadan 
heç bir dildən istifadə edə bilməzlər. Bütün bunlar nəzərə alınaraq məqalədə xarici dildə söz 
ehtiyatını zənginləşdirməyin ən effektiv üsulları haqqında məlumat verilmişdir ki, bu da mə-
qalənin aktuallığından irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dərslərin daha maraqlı və keyfiyyətli keçməsi üçün 
bir sıra innovativ, faydalı metodlar, eləcə də dil və onun lüğət tərkibinin müxtəlif metod və 
üsullarla öyrədilməsinə geniş yer verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Формирование концепции литературного образования теснейшим образом связано с 

актуальной необходимостью духовного развития личности обучаемого. Изучение про-
цесса восприятия литературного текста как искусства слова – одно из приоритетных 
направлений в литературоведении и методике преподавания литературы в вузе. Кон-
цепция литературного образования в современной дидактике в достаточной степени 
требует пристального внимания литературоведов и методистов. Актуальным и весьма 
рациональным представляется методическая разработка системного обучения восприя-
тию образцов азербайджанской литературы, в том числе драматургии как искусства 
слова. Изучение произведений азербайджанских драматургов в русскоязычных аудито-
риях высших учебных заведений является неотъемлемой частью общего процесса ду-
ховного воспитания студентов. Известно, что Азербайджан на рубеже XX-XXI столе-
тий получил реальную возможность существенно расширить и развить экономические 
и культурные контакты с другими странами, пропагандируя национальное искусство и 
литературу во всём мире. В этом свете особое значение приобретает азербайджанская 
драматургия в лице её выдающихся представителей – М.Ф.Ахундова, Н.Везирова, 
А.Ахвердиева, Дж.Джабарлы, Г.Джавида и С. Вургуна [3, c. 4].  

Всесторонний анализ и объективная дидактическая оценка их произведений, как фе-
номена словесного искусства и исторической ценности, а также методическая целесо-
образность их изучения призваны показать глубокую ошибочность такого рода взгля-
дов. Переводы образцов азербайджанской драматургии на русский язык, представлен-
ные в нашей работе, служат важнейшим текстовым материалом для совершенствования 
культуры устной и письменной речи студентов.  

При определении содержания литературного образования внимание обращено на 
драматургическое творчество тех выдающихся азербайджанских литераторов, чьё нас-
ледие выходит за рамки исключительно национальной литературы и по праву счита-
ется достоянием культуры не только тюркского мира, но и всей мировой культуры. 
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Представители национальной драматургии второй половины ХIХ – первой половины 
XX столетий, чьи произведения отобраны для изучения в русскоязычных аудиториях 
высших учебных заведений, выступали с гуманистических позиций, а разработанные 
ими темы и проблемы не потеряли своей важности и актуальности и в наши дни. Кроме 
того, представляют подлинный интерес вопросы переводов образцов азербайджанской 
драматургии на русский язык, сохранение в них духа исторического времени и особен-
ностей менталитета нации, а также дидактическая характеристика этих произведений. 

Проблема актуальности изучения всех жанров литературы в рамках филологической 
подготовки будущих специалистов-словесников на интегративной основе с лингвисти-
ческими дисциплинами подчёркивалась в работах таких специалистов по методике пре-
подавания литературы и языка, как Н.М.Шанский, М.В.Черкезова, В.В.Голубков, 
Я.А.Роткович, А.Р. Мазуркевич, Н.И.Кудряшев, Н.Т.Мамедов, Т.Г.Джафаров и др., ко-
торые определили основные направления совершенствования литературного образова-
ния как важного компонента духовного воспитания личности студентов-словесников 
[3, c. 5]. 

Перед современным азербайджанским литературоведением и методикой препода-
вания литературы в вузе стоят большие задачи по созданию наиболее полной картины в 
развитии национальной литературы ХХ столетия. Родовая специфика этого периода но-
сит своеобразный характер. Для определения специфики драматических жанров необ-
ходимо выявить основные принципы анализа произведений. Прежде всего – это прин-
цип историзма, который применительно к драматургии состоит в том, что этот род ли-
тературы и его жанры рассматриваются, во-первых, в их собственном движении, то 
есть в процессе создания, во-вторых, в творческом развитии самого автора с манифес-
тацией его идей, в-третьих, в историко-литературном движении, как явление развития 
драматургии определённого периода.  

Поскольку драматургическое произведение чаще всего представляет собой субъек-
тивное отражение объективной действительности и является в силу этого неотъемле-
мой частью и одновременно результатом общественной и литературной жизни опре-
делённой эпохи, оно непременно несёт в себе признаки внешних воздействий – идео-
логических и эстетических.  

Характерологические черты исторического времени находят своё ясное художест-
венно отражение в событиях, конфликтах, характерах, сюжетных движениях, отдель-
ных деталях. В азербайджанской драматургии так называемое авторское время (эпоха 
создания произведения) накладывает свой отпечаток на тематику, проблематику и 
писательские оценки изображаемого. 

Наконец, идеологический аспект драматургического жанра требует регламентации 
некоторых специфических приёмов отражения общественной жизни. Это исполнение 
таких требований, как: а) рассмотрение в каждом конкретном случае особенностей 
соотношения художественного времени со временем драматургическим, то есть исто-
рическим, обращать при этом особое внимание на изображение колорита отображаемой 
эпохи; б) учёт при анализе содержания своеобразия авторского времени, особенностей 
преломления его идеологии в художественной направленности произведения [4, c. 26]. 

Специфика драматургического жанра ясно даёт о себе знать и в вопросе о переходе 
категории субъективности в объективное начало. Непосредственное самовыражение 
действующих лиц драмы облекается в формы диалогической и монологической речи, 
причём диалог при всех случаях абсолютно преобладает в ней. Азербайджанская драма, 
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начиная с XIX столетия, когда вслед за пьесами Н.В. Гоголя, А.Н. Островского и дру-
гих уже были выработаны основные нормы и правила, вообще не может существовать 
без диалога.  

Характеристика действием в совокупности с характеристикой другими персонажа-
ми, самораскрытием и речевой характеристикой составляет основной «арсенал» 
средств создания характера в драме. Присутствуют в произведениях этого рода лите-
ратуры и прямая авторская характеристика, и описания, хотя эти средства создания ха-
рактера используются в ней уже за рамками непосредственного действия. Например, в 
комедиях Н.Везирова пейзаж ассоциируется с оттенками человеческого настроения; в 
трагедиях Г.Джавида природные катаклизмы вполне соответствуют тому общему де-
моническому настрою, которое, в частности, проявляется в «Иблисе». В то же самое 
время в трёх драмах А.Ахвердиева практически отсутствуют детали интерьера или раз-
ного рода пейзажные зарисовки.  

Принимая во внимание специфику драмы, первым шагом при изучении характера 
центрального действующего лица может стать анализ его аттестации другими персона-
жами пьесы. В азербайджанской драматургии такая оценка обычно даётся в начальной 
сцене устами второстепенных персонажей. Как и в реальной жизни, взгляд со стороны 
фиксирует нечто существенное, то есть принципиально важное в характеризуемом 
человеке, но вместе с тем несёт отпечаток личных симпатий и антипатий говорящего. В 
русскоязычной аудитории, студенты, скорее всего, будут знакомы с так называемыми 
«говорящими» названиями на примере русской или европейской прозы.  

Поскольку в драме всё замыкается на действии, которое реализуется через взаимо-
отношения персонажей с помощью диалогической речи, анализ характера необходимо 
осуществлять в связи с определяющим действие художественным конфликтом [2, c.80]. 
Студентам следует пояснить, что, с одной стороны, характер раскрывается через его от-
ношение к изображаемому конфликту, противоречию при непосредственном участии в 
нём. С другой стороны, педагог разъясняет, какова роль рассматриваемого персонажа в 
представляемой автором коллизии и в раскрытии её сущности.  

Поскольку действие складывается из поступков действующих лиц, а поступки в 
драме – это не только дела, но и слова, по ходу анализа характера необходимо со вни-
манием относиться к содержанию и форме высказываний интересующего персонажа. 
Важно периодически напоминать студентам о том, что в диалогах с другими действую-
щими лицами рассматриваемый персонаж может быть искренен, но может также и Лу-
кавить.  

При литературоведческом анализе художественных произведений современные ис-
следователи обычно сосредоточиваются именно на концепции характера центральных 
персонажей. Центральный герой – трамплин для последующего анализа. В драме же 
зачастую не меньший интерес представляют второстепенные действующие лица.  

Их реакция на изображаемые события и на тех, кто принимает в них прямое учас-
тие, нередко бывает более откровенной и определённой, чем у центральных персона-
жей. Поэтому анализ характеров второстепенных действующих лиц пьесы может поз-
волить отчетливее увидеть суть жизненного явления.  

Конфликт пронизывает действие драмы от начала до конца, и все её персонажи пря-
мо или косвенно связаны с ним, принимая в его развитии самое активное участие. На-
личие очевидного конфликта в основе драматического действия позволяет в процессе 
его анализа без особого труда выделить основные составляющие сюжета драмы. Поэто-
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му именно ему должно быть уделено особое внимание в процессе анализа [1, c.67].  
Например, М.Ф. Ахундов является основоположником новой реалистической азер-

байджанской литературы. Прежде чем ознакомить студентов азербайджанской русско-
язычной аудитории с драматургической деятельностью М.Ф.Ахундова, целесообразно 
глубже ознакомиться с исторической обстановкой середины XIX столетия.  

Драматургия Ахундова развивалась под знаком критического реализма. Его коме-
дии были социальными по содержанию, а по форме – демократическими. В драматур-
гии М.Ф.Ахундова легко обнаруживается, с одной стороны, явное преодоление рутин-
ных литературных традиций, которые уже не соответствовали возросшим эстетическим 
и духовным запросам времени. С другой стороны, в его пьесах наблюдается отображе-
ние активного вторжения в реальную действительность, отрицания и обличение само-
державного режима, враждебного азербайджанскому народу. В своих шести знамени-
тых комедиях М.Ф.Ахундов бичевал такие пороки общества, как косность, невежество 
привилегированной верхушки власти, фанатизм духовенства того времени. Вместе с 
тем Ахундов призывал прогрессивные круги азербайджанского общества к просве-
щению, освобождению от разного рода предрассудков и суеверий.  

Студенты должны чётко представлять, что разные исторические условия и мента-
литет нации накладывают на литературное творчество, и драматургию в частности, 
неизгладимый отпечаток. Учёт правильного соотношения зарождения и пропаганды 
просветительских идей в России и Азербайджане поможет студентам чётко и ясно 
представить себе общую картину развития реализма в этих двух странах, объективно 
оценить роль национальной литературы, в частности драматургического творчества 
М.Ф.Ахундова. М.Ф.Ахундов глубоко и творчески изучил реалистические традиции 
родной литературы и в его комедиях нет прямого заимствования. Обращение к темати-
ке русской реалистической литературы помогало Ахундову в его комедиях пробудить 
азербайджанский народ от невежества и темноты [3, c. 10]. 

Именно эти и другие особенности литературоведческой характеристики произведе-
ний драматургов Азербайджана и предопределили дидактическую ценность этих лите-
ратурных образцов, способствовали тому, чтобы их включили в перечень обязательной 
литературы, подлежащей прочтению в курсе «Литература» для студентов филологи-
ческих факультетов университетов. 

Актуальность статьи. Литературное образование как целенаправленная 
деятельность по изучению художественных произведений, а также истории и теории 
литературы, литературной критики обусловлено современными тенденциями 
гуманизации и гуманитаризации в системе образования. 

Научная новизна статьи. Выбор творчества указанных авторов в учебных целях 
обусловлен двумя факторами: во-первых, драматургия этих писателей, выражая бо-
гатство и многообразие человеческого бытия и азербайджанской действительности в 
художественных образах, обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 
их к нравственно-эстетическим ценностям нации; во-вторых, на творчество этих авто-
ров необоснованно навешивали ярлык то мусаватизма, то пантюркизма. 

Практическое значение и применение статьи. Заключается в выявлении основ-
ных принципов и возможностей азербайджанской драматургии как важного компо-
нента содержания обучения литературе в русскоязычной аудитории.  
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Ədəbi təhsil bədii əsərlərin, eləcə də ədəbiyyatın, ədəbiyyatşünaslığın tarixi və nəzəriyyə-
sinin öyrənilməsi üzrə məqsədyönlü fəaliyyət kimi təhsil sistemində müasir humanitarlaşma 
və humanitarlaşma meylləri ilə şərtlənir. Ədəbi təhsilin məzmunu müəyyən edilərkən irsi sırf 
milli ədəbiyyatın hüdudlarından kənara çıxan, haqlı olaraq təkcə türk dünyasının deyil, bütün 
dünya mədəniyyətinin mədəni irsi sayılan görkəmli Azərbaycan yazıçılarının dramaturgiyası-
na diqqət yetirilir. 
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history and theory of literature, literary criticism is conditioned by modern trends of 
humanization and humanitarization in the education system. In determining the content of 
literary education, attention is paid to the dramatic work of those outstanding Azerbaijani 
writers whose heritage goes beyond the exclusively national literature and is rightfully 
considered the cultural heritage not only of the Turkic world, but of the entire world culture. 
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Çar imperiyası müstəmləkədə saxladığı ölkələrin xalqlarının elm, təhsil sahəsində irəlilə-

mələrinə mümkün dərəcədə mane olmağa çalışırdı. Bunun əsas səbəbi xalqların müstəqil fikrə 
sahib olmasının, maarifçiliyin yayılmasının imperiyanın təməlinə sarsıdıcı zərbə olacağını dü-
şünmələri idi. Buna baxmayaraq, yüksək bilikli, maarifçilik ideyalarını yayan, millətini, vətə-
nini, dili sevən ziyalılar qrupu yetişirdi. Yeni məktəblər, təhsil ocaqları fəaliyyətə başlayırdı. 
Ziyalılar isə insanları maarifləndirmək kimi şərəfli həm də  məsuliyyətli bir işi yerinə yetirir-
dilər. Bu, heç də asan məsələ deyildi, amma onlar bilirdilər ki, bu gün səpdikləri toxumlar sa-
bah mütləq öz bəhrəsini verəcəkdir. XIX əsrdə ilk əlli il ərzində müstəmləkəçilik siyasətinə 
rəğmən Azərbaycanın mədəni həyatında əksər sahələrdə yeniliklər baş vermişdi. İkinci yarı-
sında isə inkişaf meyilləri daha geniş vüsət almışdı. İctimai-mədəni sahələrdə əhəmiyyətli də-
rəcədə uğurlar əldə edilmişdi. Təhsil sahəsində yeni tipli məktəblər təşkil edilmiş, mədəni- 
maarif mərkəzləri fəaliyyətə başlamışdı. Ziyalı qrupunu isə Qərbi Avropa və Rusiya universi-
tetlərində oxuyan yeni-yeni yetişən kadrlar təşkil edirdi. Milli teatrın və mətbuatın əsasının 
qoyulması mədəni və maarifçilik yolunda atılan ilk addımlar idi. Artıq xalqda milli şüurun 
oyadılması istiqamətində vətənin azad ruhlu ziyalıları xalqın gələcəyi naminə məqsədyönlü 
fəaliyyətə başlamışdı (3). 

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın torpaqlarının iki yerə bölünməsi onun tarixində də-
rin izlər buraxdı. Rusiya-İran müharibələrində Şimali Azərbaycanın Rusiyaya ilhaq olunması 
bütün sahələr kimi təhsilə də öz təsirini göstərdi. Təhsil sistemində Rusiyanın həyata keçirdiyi 
siyasət mahiyyət etibarilə müstəmləkəçilik siyasətini əks etdirirdi. Buna rəğmən, XIX əsr 
Azərbaycan təhsil tarixində əhəmiyyətli bir dövrü təşkil edir. Təlim rus dilində idi, amma 
müxtəlif tipli məktəblər vardı ki, bunlar istər-istəməz təhsil səviyyəsinin yüksəlməsinə təsir 
edirdi. İbtidai qəza məktəbləri, realnı məktəblər, gimnaziyalar, müsəlman məktəbləri, sənət 
məktəbləri, peşə və orta ixtisas, rus-müsəlman qız məktəbi, Azərbaycan- rus təhsil mərkəzləri 
və sair onlarla təhsil müəssisəsində şagirdlər təhsil ala bilirdilər. Əsrin ikinci yarısında gimna-
ziya, həmçinin realnı məktəbləri bitirən gənclərimizin çoxu Avropa və Rusiyanın nüfuzlu ali 
məktəblərində təhsil ala bilirdi.  

Əsrin əvvəlində təhsil və məktəblərin inkişafında iki əsas istiqamət formalaşmışdı: adət 
edilən ənənəvi müsəlmanlara aid təhsil sisteminin saxlanılması və yeni tipli rus məktəblərinin 
təşkil edilməsi. “Zaqafqaziya məktəbləri haqqında Əsasnamə”lər 1829-cu, 1835-ci illərdə təs-
diqlənmişdi. Buna uyğun olaraq ilk dövlət məktəbləri 1830-cu ildə Şuşada, 1832-ci ildə Bakı-
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da, 1833-cü ildə Şəkidə, 1837-ci ildə Gəncədə, 1838-ci ildə isə Naxçıvanda və Şamaxıda fəa-
liyyət göstərirdi.50-ci illərdə artıq 9 rus məktəbi vardı, hansı ki, bunlardan 5- i məhz qəza 
məktəbi idi. Qeyd edək ki, qəza məktəbləri 3-cü sinfədək təhsili əhatə edirdi. Bu məktəblərdə 
əsasən, imkanlı uşaqlar təhsil alırdı. Rus və Azərbaycan dili, coğrafiya həmçinin şəriət dərs-
ləri burada keçilirdi. XIX əsrin əvvəlində tarix elmi inkişaf etmiş sahələrdən idi.  

K.A. Fateh, M. Adıgözəlbəy, M. Camal və digər ziyalılarımızın o zaman yazıb- yaratdığı 
tarixi əsərlər bu gün dəyərli mənbələr hesab olunur. Məlumatlarda qeyd olunur ki, 1842-ci il-
də Şimali Azərbaycanda məscidlərin nəzdində 502 ibtidai məktəb fəaliyyət göstərirdi. Burada 
5 mindən çox şagird təhsil alırdı. Bakıda - İçərişəhərdə fəaliyyət göstərən iki ibtidai qız mək-
təbində isə 25 şagird təhsil alırdı.60-cı illərdəki məktəb islahatı, həmçinin 1867-ci ildə qəbul 
olunan “Əsasnamə” çərçivəsində ölkədəki məktəblərin ümumi imperiya təhsil sisteminə uy-
ğunlaşdırılmasına qərar verildi. 

Dil olaraq milli dilimiz təhsil sistemindən çıxarılaraq, sərt şəkildə ruslaşdırma siyasətinə 
başlanıldı. Aparıcı yerdə rus dilində təlimi təşkil edən ibtidai məktəblər idi. 70-ci illərdə isə 
bu illik qəza məktəbləri yavaş-yavaş 6 illik şəhər məktəbləri ilə əvəz olunmağa başladı. Bun-
larla bərabər, kəndlərdə fəaliyyət göstərən kənd məktəbləri də var idi. Dil və ruslaşdırma siya-
sətinin əsas məqsədi, əhalinin ruslaşdırılaraq imperiyaya layiqli məmurlar yetişdirmək idi. Çar 
hökumətinin məmurları hakimiyyət tərəfindən qoyulan siyasəti bölgələrdə elə idarə edirdilər 
ki, əhalini nəinki rus dilində danışmaq, hətta ruslar kimi düşünmək amalını yeridirdilər. Bu 
dövrdə mollaxana və mədrəsələr hələ də vəqflərin sayəsində işlərini davam etdirirdi (2, s. 41). 

Əsrin əvvəllərində xalqın milli-mənəvi dəyərlərinə kəskin münasibət göstərilirdi, işlərinə 
bir sıra məhdudiyyətlər qoyulurdu. Buna baxmayaraq xalq arasında islami dəyərlər önəm kəsb 
edirdi, cəmiyyətin bütün sahələrində üstünlüyünü saxlayırdı. İmperiyanın təzyiqlərlə sosial- 
dini baxımdan üstünlük əldə edə bilməməsi, əksinə xalqda daha da qıcıq yaratması siyasi xət-
tin dəyişdirilməsinə gətirdi. Sosial-dini sferanı nəzarətdə saxlamaq məqsədilə, müsəlmanların 
rəğbətini qazanmaq siyasəti yürüdüldü. Məscidlərin nəzdində fəaliyyət göstərən məktəblərdə 
yalnız oğlanlara yazı bacarıqları öyrədilir, Quran oxuma dərsləri keçilir və riyaziyyat təlim 
olunurdu. Onlar təhsilin dövrün tələblərinə uyğun təşkil edilməsini tələb edirdilər. Əlbəttə ki, 
bütün bunlar xalqın maariflənməsi məqsədi daşıyırdı. Vətənini sevən ziyalılar gələcək nəsil-
ləri cahil deyil, savadlı görmək üçün əllərindən gələni edirdilər. Əsrin ikinci yarısında forma-
laşan kapitalist münasibətləri, inkişaf edən sənaye və iqtisadiyyat yerli ixtisaslı fəhlə və mütə-
xəssislərə tələbat yaratdıqca mövcud ümumtəhsil və peşə məktəblərinin strukturu da genişlən-
dirildi. Qeyd edim ki, rus-Azərbaycan məktəblərinin tarixi və inkişafı H. Mahmudbəyov və S. 
Qənizadənin adları ilə bağlıdır. Onlar 1887-ci ildə Bakıda “birsinifli üçüncü dərəcəli rus – ta-
tar (Azərbaycan)” məktəbi təşkil edirlər. Bu məktəbin rus məktəblərindən fərqi Azərbaycan 
dilinin əsas fənn olaraq təlim edilməsi idi. Çox keçmədən Bakıda 6 belə məktəb fəaliyyətə 
başladı. Şəki, Şuşa, Gəncə, Salyan və Naxçıvan da daxil olmaqla bu tipli məktəblərdə 837 şa-
gird təhsil alırdı (1, s.169).   

Rus - Azərbaycan məktəbləri milli təhsil tariximizdə, xalq arasında maarifçiliyin təbliğa-
tında və deyərdim ümumiyyətlə sonrakı illərdə müstəqil şüurun formalaşmasında müstəsna 
əhəmiyyətə malik idi. İlk orta məktəblər, gimnaziyalar XIX əsrin ikinci yarısında yaranmağa 
başladı. 1865-ci ilkə Bakıda ilk progimnaziyanın əsası qoyuldu. Bura 1867-ci ildə real gim-
naziya oldu. 1871-ci ildə qəbul olunan “Gimnaziya və progimnaziyaların Nizamnaməsi”nə 
əsasən, gimnaziyalar klassik struktura sahib oldu, realnı gimnaziyalar isə realnı məktəblərə 
çevrildi. Bu cür realnı məktəblər Bakıdan sonra Şuşa və Gəncədə də fəaliyyət göstərməyə 
başladı. Təhsil strukturuna gəlincə, realnı progimnaziyalarda dörd əsas sinif və bir hazırlıq 
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sinfi vardı, gimnaziyalarda isə 7 sinif fəaliyyət göstərirdi (1, s. 191-192). Bu məktəblərdə ve-
rilən təhsil natamam orta və orta təhsil idi. Əsrin sonlarına doğru təhsil almaq istəyən 2366 ki-
şi üçün 7 natamam orta, həmçinin orta məktəb açılmışdı. 

1876-cı ildə Qori müəllimlər seminariyası fəaliyyətə başlayır. Azərbaycanda müəllimlərin 
yetişməsində bu məktəb xüsusi əhəmiyyətə malik olub. Bu məktəbin Azərbaycan şöbəsi 
1879-cu ildə fəaliyyət göstərib. Bu məktəblərin açılması böyük nəaliyyət idi. Beləcə, təhsildə 
uğurlu islahata nail olunmaqla yanaşı, həm də təhsil proqramlarında müasirləşdirilmə reallaş-
dırılmışdı. Bu məktəblərin təsiri ilə xalqda milli şüurun oyanışına başlamışdı. Xalqımız ara-
sında maarifçiliyin yayılmasında rolu olan ziyalı kütləsi yetişmiş, S.Ə. Şirvani kimi vətənpər-
vərlərin sırasına H. Zərdabi, N.B. Vəzirov, M. Sidqi, S.M. Qənizadə kimi görkəmli xadimlər 
qoşulmuşdu. Təhsil və maarifçilik ideyalarının yayılması özünü digər mədəniyyət sahələrinin 
də inkişafında göstərirdi. 1894-cü ildə Bakıda Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə  kitabxana 
açılmışdı. Bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ilk kütləvi kitabxana və qiraətxana idi. 

Sosial-iqtisadi həyatdakı inkişaf xalqın mədəniyyətində də əks olunurdu. Məhz bu dövrdə 
anadilli məktəbin yaranması, milli mətbuatın təşəkkülü, dünyəvi teatrın təşkili milli şüuru for-
malaşdıran əsas amillərdən oldu. Xalqı maarifləndirmə mövzusunda əsas rol oynadı. Əlbəttə 
ki, ziyalılarımızın gördükləri işləri də unutmaq olmaz, elm və mədəniyyətin müxtəlif sahəsin-
dən olan ziyalı, maarifpərvər vətəndaşlarımız mədəniyyət, elm sahəsində xalqın savadlanması 
yönündə əllərindən gələni edirdi, çətinliklərə baxmayaraq, məqsədlərinə nail olmağı bacarır-
dılar. 

XIX əsrin əvvəllərində çar hökumətinin yürütdüyü əsas siyasət “parçala və hökmranlıq et” 
strategiyası idi. Əlbəttə ki, çar hökuməti əsarət halında saxladığı xalqın maariflənməməsi 
üçün əlindən gələni edirdi. Bunun ən bariz nümunəsini biz XX əsrdə repressiya hadisələrində 
gördük. Amma XIX əsrdə əsası qoyulan bu maarifçilik ideyalarını yaymaq böyük səbr və zəh-
mət tələb edirdi. Dövrün ziyalıları yaxşı bilirdilər ki, dövlətin gələcəyi onun savadlı gənclərin-
dən asılıdır. Həmçinin, yaxşı başa düşürdülər ki, bu gün atılan hər bir addım sabahın işıqlı gə-
ləcəyinə yönəlmişdir. Elə də oldu, nə qədər istəsə də, çar hökuməti xalqı əsarətdə saxlaya bil-
mədi. Vətənpərvər, ziyalı oğulların maarifçilik toxumları öz bəhrəsini verdi. Sovet rejimindən 
sonra Azərbaycan bu gün bütün sahələrdə uğur qazanan, ən müasir standartları öz təhsilinə 
tətbiq edən bir dövlətdir. 

Məqalənin aktuallığı. XIX əsr Rusiya imperiyasının təhsil siyasəti ruslaşdırma strategi-
yası idi. Təhsil sisteminə verdiyi diqqətin sadəcə bir səbəbi vardı: öz mənafeyinə tabe olacaq, 
ona xidmət edəcək kadrlar yetişdirmək. Həmin dövrdə məhz ziyalılarımızın səyi nəticəsində 
məktəblərdə milli ana dilini tədris etməyə nail olundu. Beləcə, bu dövrü Azərbaycan təhsil ta-
rixində maarifçiliyin əsasının qoyulduğu dövr kimi də qiymətləndirmək olar. Məqalə də məhz 
həmin dövrdə Azərbaycanda təhsilin vəziyyətini öyrənmək baxımından aktual hesab edilə 
bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalə XIX əsr çar Rusiyası 
dövründə Azərbaycan təhsil sisteminin quruluşunu əks etdirir. Əldə olunan məlumatlar kom-
paktlaşdırılaraq dövrün maarif və maarifçilik ideyaları baxımından məlumatın ötürülməsində 
əhəmiyyət kəsb edir. Dövrün təhsil sisteminin imperiyanın hansı maraqlarına xidmət yönündə 
qurulması və vətənpərvər maarifçilərin təkidlə öz yollarından dönməyərək milli maarifçilik 
ideyalarının yayılmasını təmin etmələri əks etdirilib. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə Azərbaycan təhsil sisteminin çar Rusi-
yası dövründəki problemlərinin və təhsil sisteminin inkişaf mərhələlərinin öyrənilməsi baxı-
mından əhəmiyyətlidir. 
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Müasir dövrdə təhsil paradiqmalarının dəyişməsi, zəngin innovasiyalar, yeni təlim texno-

logiyalarının tətbiqi bir tərəfdən biliklər arasında əlaqənin, digər tərəfdən zəruri bacarıqların 
formalaşmasını ön plana çəkir. Rəsmi dövlət dili, əsas təlim fənni olan Azərbaycan dilinin 
milli iftixar və qürur mənbəyi kimi daim inkişaf etdirilməsi, bu dilə məhəbbət hissi tərbiyə 
olunması məhz bu işin ibtidai mərhələdə aparılması səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. İbtidai siniflər-
də Azərbaycan dilinin tədrisi qarşısında çox zəruri vəzifələr qoyulur. Bu da, hər şeydən əvvəl, 
onun təlim dili olması ilə əlaqədardır.  

Azərbaycan dilini öyrənmək şagirdlərin ünsiyyət bacarıqlarının inkişafına səbəb olur. Mil-
li Kurikulum Sənədində qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan dilinin tədrisində məqsəd şagirdlə-
rin dil və ümumi nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməklə dil və mədəniyyətə yiyələnmələrini tə-
min etməkdir. Məhz bu səbəblə də, ümumi fonetik inkişaf fonetik və dil bacarıqlarına yiyə-
lənmək yolu ilə həyata keçirilir; Azərbaycan dilini bilmək düşüncə, öyrənmə və danışma vasi-
təsidir; davamlı təhsil prosesində potensialı bilik və praktik fəaliyyət bacarıqlarına yiyələn-
mək çox vacibdir. 

Ana dili şagirdin dilinin, mədəniyyətinin formalaşmasına yardım edir. Bu zaman şagirdlər 
zəngin lüğətə malik olur və dilin üslubi, qrammatik xüsusiyyətlərini öyrənir. Onlar elmdə, in-
cəsənətdə, publisistikada və başqa üslublarda yaradılmış ədəbiyyatla tanış ola bilirlər. Ana dili 
güclü tərbiyə və mədəniyyət vasitəsidir. Onun vasitəsilə şagirdlər milli-mənəvi dəyərləri öyrə-
nir, nəcib, humanist keyfiyyətlərə yiyələnirlər. Həmçinin bu dildən istifadə onların öyrənəcək-
ləri digər fənləri daha yaxşı mənimsəmək potensialını genişləndirməyə yardım edir. 

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin dərindən mənimsənilməsi onun məzmununun düzgün 
və elmi əsaslar zəminində qurulmasından asılıdır. Azərbaycan dili təliminin qarşısında duran 
ümumi və konkret didaktik vəzifələr şagirdlərin dünyagörüşünün və təfəkkürünün inkişafına 
və ən başlıcası nitq bacarıqlarının və nitq mədəniyyətinin inkişafına xidmət edir. Müasir 
Azərbaycan ədəbi dil normalarının (fonetik, orfoqrafik, orfoepik, leksik, semantik, qramma-
tik, üslubi) ibtidai siniflərdə təcrübi (praktik) yolla mənimsənilməsi zəruri olmaqla, gələcəkdə 
şagirdlərin kamil nitqə yiyələnməsini təmin edir. Kamil nitqi xarakterizə edən əsas amillər: 
nitqin aydınlığı, obrazlılığı, yığcamlığı, təmizliyi, düzgünlüyü, zənginliyi, sadəliyi, münasibli-
yi, rabitəliliyi, ifadəliliyi, dəqiqliyi, məntiqiliyi, konkretliyi, səlisliyi və ahəngdarlığı, səmi-
miliyinə dair bacarıqların özülü ibtidai siniflərdə qoyulur (3, s. 56).   

Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisində əsas məqsəd şagirdlərin ümumi 
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nitq, dil bacarıqlarını inkişaf etdirərək nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin etməkdir. 
Belə ki: 

 • nitq, dil bacarıqlarına yiyələnmək yolu ilə ümumi nitq inkişafı; 
• Azərbaycan dilini bilmək, düşünmək və öyrənməni dərk etmək; 
• Davamlı təhsil zamanı praktiki fəaliyyət üçün əsas bilik və bacarıqlara yiyələnmək vacibdir. 
Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi ilə aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq 

mümkündür: ibtidai səviyyədə əlifbanı öyrənmək, oxu və yazı bacarıqlarını mənimsəmək, or-
foqrafiya qaydaları, düzgün, sürətli, şüurlu və ifadəli oxumaq üçün ilkin bacarıqları mənimsə-
mək, lüğət ehtiyatını artırmaq, öyrənilməsi və tətbiqi, tələffüz normaları, ifadə qabiliyyətləri-
nin formalaşdırılması, Azərbaycan xalqının dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, mədəniy-
yəti, adət-ənənələri ilə bağlı əsas anlayışların yaradılması təmin edilir. 

İbtidai siniflərdə ana dili ilə əlaqədar işlər iki istiqamətdə aparılır. Birinci və ikinci sinif-
lərdə əsasən şagirdlər əlifbanı öyrənir, oxu və yazı texnikasına yiyələnirlər. Bu siniflərdə şa-
girdlərin düzgün, sürətli, süurlu və ifadəli oxuması xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. III-IV 
siniflərdə isə müəllimlər oxu dərslərində şagirdlərə Azərbaycan dilinin dövlət dili olması, 
onun ahəngdarlığı, gözəlliyi, cazibədarlığı haqqında sadə, şagirdlərin anlaq səviyyəsinə uyğun 
məlumatlar verməklə onlarda ana dilinə qarşı məhəbbət hissi yaratmağa başlayırlar. Təcrübəli 
müəllimlər nəzm əsərlərinin tədrisində bu sahəyə geniş yer verirlər. Çünki şeirlərdə Azərbay-
can dilinin füsunkar gözəlliyi daha qabarıq nəzərə çarpır. Digər tərəfdən ibtidai sinif şagirdləri 
şeir əzbərləməyi, şeir söyləməyi çox sevirlər (1, s. 85).   

Müəllimlər şagirdlərin bu istəyindən istifadə edərək tez-tez müxtəlif müsabiqələr, disput-
lar, səhərciklər, səhnəciklər və s. keçirirlər ki, bunlar da şagirdlərin ana dilini daha yaxşı mə-
nimsəmələri və onu sevmələri üçün çox böyük şərait yaratmış olur. İbtidai siniflərdə hər bir 
şagird müxtəlif formalı və məzmunlu mətnləri səlis, şüurlu oxumağı, yazılı və şifahi şəkildə 
səmərəli və yaradıcı ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. Bu baxımdan, Azərbaycan dilinin bir 
fənn kimi təlim əhəmiyyəti böyükdür. Şagirdlər Azərbaycan dili fənni vasitəsilə milli mədə-
niyyət nümunəsi kimi Azərbaycan dilini və onun vasitəsilə milli-mənəvi sərvətlərimizi öyrə-
nir, əxlaqi dəyərlərə və yüksək insani keyfiyyətlərə yiyələnir. 

İbtidai sinif şagirdlərində Azərbaycan dilindən anlayış yaradılması həmin fənnin elmi 
əsasda şüurlu öyrədilməsini intensivləşdirir. Təcrübə göstərir ki, Azərbaycan dilindən anlayış-
ların məzmunu praktik yolla müqayisəli açılmalı, onların hər birinin ifadə etdiyi qrammatik-
semantik məna şərh olunmalıdır. Kiçik məktəb yaşı dövründə anlayışların elmi inkişafı 
məsələsi, hər şeydən əvvəl, böyük, bəlkə də birinci dərəcəli praktik əhəmiyyətə malikdir (4, s. 
89). Onun yaranmasında hissi idrakın əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən İ.M. Seçenov sö-
zün mənasına yiyələnməyin mexanizmini sözlə qıcıqlandırıcı arasında yaranmış rabitə kimi 
izah edirdi. 

İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərsliklərindəki çalışmalar məzmununa və məqsədinə 
görə müxtəlif xarakterə malikdir:  

a) Azərbaycan dilindən qazanılan bilikləri bilavasitə möhkəmləndirməklə  nitq inkişafına 
xidmət edənlər;  

b) şifahi və yazılı nitq bacarıq və vərdişləri aşılamağa xidmət edənlər.  
Bu çalışmaları müəyyən qruplara bölmək mümkündür: fonetik, orfoepik, orfoqrafik, mor-

foloji, sintaktik, leksik, üslubiyyat və s. Bununla belə, dərsliklərdə söz və cümlələrin kiçik ra-
bitəli mətnlərin təhlili, qarşılaşdırma, tutuşdurma, təsnifetmə və s. tipli çalışmalar da verilmiş-
dir. Bu çalışmalar həm kollektiv, həm də fərdi yolla icra olunur. Təcrübə göstərir ki, Azərbay-
can dilindən kollektiv çalışmalar yalnız sinifdə aparılır. Çalışmanın icrasından əvvəl məqsəd, 
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işin aparılma qaydası haqqında məktəblilərə istiqamət verilir, hər hansı nəzəri məlumat xatır-
ladılır, aydınlaşdırılır, nümunələr gətirilir. Lazım gəldikdə müsahibə aparılır. Sonra çalışma-
nın kollektiv şəkildə yazılı icrasına başlanır. Axırda fəaliyyətinin nəticələri yoxlanılaraq yük-
sək qiymətləndirilən şagirdin yazı işi kollektivdə müzakirə olunur, onun müvəffəqiyyətinin 
cəhətləri və səbəbləri aydınlaşdırılır. Müəllimin tələbi ilə məktəblilər öz dəftərlərində düzəliş-
lər aparırlar. Bu, heç də o demək deyildir ki, kollektiv çalışmaların icrasında şagirdlərin fərdi 
iştirakı təmin olunmur. Əksinə, hər bir məktəbli çalışmanın icrası ilə əlaqədar faktlar fıkir-
ləşir, misallar gətirir, şəxsi mülahizələrini söyləyir, əldə etdiyi qənaəti əsaslandırmağa, sübuta 
yetirməyə çalışır [2, s. 45].   

İbtidai sinif şagirdlərinə praktik çalışmaların köməyi ilə Azərbaycan dilinin nəzəri mate-
rialları dərindən mənimsədilir, qazanılan biliklər möhkəmləndirilir, orfoqrafiya və nitq inkişa-
fı sahəsində zəruri vərdişlər aşılanır. 

Azərbaycan dilinin tədrisi özünün məzmunu ilə uşaqlarda vətəninə və xalqına coşqun mə-
həbbət hissinin tərbiyə edilməsinə, onların vətənpərvərlik ruhunda əsil vətəndaş kimi yetişmə-
sinə xidmət edir. Azərbaycan dili qüdrətli tərbiyə vasitəsidir. Şagirdlər onun vasitəsilə milli-
mənəvi sərvətlərimizi öyrənir, əxlaqi dəyərlərə və yüksək insani keyfiyyətlərə yiyələnirlər. 
Şagird Azərbaycan dilini öyrənməklə öz zehnini yeni təsəvvürlər və surətlərlə, məfhum, fikir 
və ideyalarla zənginləşdirir. Mübariz, vətənpərvər, iradəli, milli mənlik şüuruna yiyələnən 
şəxsiyyət kimi formalaşmasının əsası qoyulur. Müşahidə və təcrübələr göstərir ki, məktəbdə 
bütün təlim və tərbiyə işlərinin müvəffəqiyyəti uşağın ana dili sahəsindəki uğurlu fəaliyyətin-
dən çox asılıdır. 

Azərbaycan dili hər hansı bir məlumatı mənimsəmək üçün başlıca alətlərdən biridir. Uşaq 
hər şeyi öyrənməkdə və tərbiyə almaqda başlıca olaraq, sözdən istifadə etdiyi üçün dil bütün 
təlim və tərbiyə işlərinin mühüm vasitəsi kimi özünü göstərir. 

Azərbaycan dilinə yaxşı yiyələnmək uşaqların müvəffəqiyyətlə təhsil almalarına kömək 
edir. Azərbaycan dili təlimi uşaqların təfəkkür fəaliyyətinin formalaşmasına, müstəqilliyinin 
və yaradıcı təsəbbüsünün inkişafına kömək edir. Fəal/interaktiv təlimdən istifadə etməklə ke-
çilən Azərbaycan dili dərsləri biliyin şüurlu şəkildə qazanılmasına imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan dilinin öyrənilməsi şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını 
genişləndirir, onlarda nitq fəaliyyətinin növləri ilə yanaşı, düşünmə, öyrənmə və danışma ba-
carıqlarını formalaşdırır. Nəticədə bu dil düşünmə, öyrənmə, danışma vasitəsinə çevrilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin ibtidai siniflərdə 
təlim fənlərinin əsasının təşkilinin mahiyyəti və məzmunu araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə Azərbaycan dilinin öyrənilməsinin 
ibtidai sinif şagirdləri üçün əhəmiyyəti araşdırılmışdır. Məqalədən pedaqoqlar aktiv istifadə 
edə bilər. 
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Н.В. Кулиева 
 

Азербайджанский язык как основа преподавания  
предметов в начальной школе 

 
Резюме 

 
Преподавание азербайджанского языка является одним из важных вопросов с точки 

зрения национальных интересов и государственности. Родной язык преподается в об-
щеобразовательных школах и служит для формирования речевой культуры учащихся. 
Именно поэтому обучение родному языку с начальной школы высоко ценится как важ-
ный инструмент формирования национального мышления. Национальные учебные 
программы обычно начинаются с родного языка. Преподавание родного языка улу-
чшает коммуникативные навыки учащихся. В результате этот язык становится средст-
вом мышления, обучения, речи. 

 
N.V. Guliyeva 

 
Azerbaijani language as the basis of  
teaching subjects in primary school 

 
Summary 

 
The teaching of the Azerbaijani language is one of the important issues in terms of 

national interests and statehood. The native language is taught in secondary schools and 
serves to form the speech culture of students. That is why teaching the native language from 
elementary school is highly valued as an important tool in the formation of national thinking. 
National curricula usually start with the mother tongue. Teaching mother tongue enhances 
students' communication skills. As a result, this language becomes a means of thinking, 
learning, speech. 
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Oxu təlimində söz, ifadə və cümlələrin mənasının açılması 
                                                                             

  Rüfanə Kamil qızı Əliyeva 
Bakı Qızlar Universiteti 

E-mail: aqilamailcom958@gmail.com 
 
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. A.N. Rəhimov, 
                p.ü.f.d., prof. S.A. Rəhimova 
 
Açar sözlər: oxunun düzgünlüyü, oxunun şüurluluğu, mütaliə, oxunun tənzimlənməsi, 

sözlərin mənasının açılması, çətin sözlərin mənimsədilməsi 
Ключевые слова: точность чтения, понимание прочитанного, чтение, регулирова-

ние чтения, понимание значения слов, усвоение сложных слов 
Key words: reading accuracy, reading comprehension, reading, reading regulation, 

understanding the meaning of words, mastering difficult words 
 
Oxu, şagirdlərin ümumi idrak fəaliyyətini əks etdirən və məzmunun daha dərindən dərk 

edilməsini və başa düşülməsini tamamlayan prosesdir. İbtidai siniflərdə, məhz bu işin səmə-
rəli təşkili şagirdlərin emosional, həmçinin də intellektual inkişafına, oxu materiallarını şüurlu 
şəkildə mənimsəməsinə güclü təsir edir (1, s. 57]. 

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.Omorokova, A.N.Rəhimov və s. İbtidai 
siniflərdə oxu tədrisi ilə bağlı bəzi fikirlərini bölüşürlər. Məhz bu fikirlər, oxu təlimi sahəsin-
də görüləcək işlərə böyük töhfə verir. Oxu materiallarında çətin olan sözlərin, söz birləşmələ-
rinin, cümlələrin şərhi, məzmun və dialektik vəhdət təşkilində olan, forma və ideya problemi 
ilə bağlı olur. Belə ki, məzmun sözlər, ifadələr və cümlələrdən ibarətdir. Onların hər biri məz-
munun müxtəlif elementlərini əks etdirir və müəyyən funksiyalara malik olur. Şagirdlər bir və 
ya bir neçə çətin sözün, ifadənin və cümlənin mənasını bilmədikdə mətnin məzmununu başa 
düşə bilmir və bununla da əsas problemi başqa istiqamətə yönəldirlər. Buna görə də, oxunun 
şüurlu şəkildə öyrənilməsi lazımi dərəcədə olmur. Bu o deməkdir ki, şagirdlər oxunacaq mət-
nin lüğət tərkibini, cümlələrini, fonetik quruluşunu və s. onların yaşına və ümumi bilik səviy-
yəsinə uyğun olacaq şəkildə tənzimlənməlidir. Dərs prosesinin hər mərhələsində müxtəlif növ 
oxu materialları üzərində şüurlu şəkildə işləmək lazımdır. Məhz bu sahədə olan işlər sıra ilə 
və müntəzəm olaraq aparılmalıdır (1, s. 59). 

Şagirdlər oxuduqları mətndə çətin söz və cümlələrə rast gəlirlər. Dərsliklərin mətnlərində 
elə sözlər də vardır ki, şagirdlər tanıdıqları sözləri yeni sistemdə gördükdə, çox vaxt bu sözlə-
rin mənasını başa düşmürlər. Onlar mexaniki yaddaşa əsaslanaraq məzmunu kor-koranə xatır-
layırlar. Ona görə də şagirdlər məzmunu daha yaxşı mənimsəmir, əsas fikirləri, müəllifin nöq-
teyi-nəzərini anlamırlar, öyrəndikləri bilikləri real həyatla əlaqələndirə bilmirlər. Oxu materia-
lının xarakterindən, kontekst daxilində qazandığı mənadan və funksiyadan asılı olaraq, sözlə-
rin mənasının açılması üzrə işləri dərsin üç mərhələsində aparmaq olar. Bunlar aşağıdakılar-
dır:  

1. Mətnin oxunmasından əvvəl;  
2. Oxu prosesində;  
3. Oxu prosesindən sonra.  
Məhz buna görə də çətin sözləri müəyyənləşdirmək və onları dərsin hansı mərhələsində, 
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necə izah etmək əvvəlcədən dəqiqləşdirilməlidir. 
M.İ. Omorokova oxuyarkən, çətin olan sözlərin mənasını şərh edərkən üç istiqamət gös-

tərmişdir (1, s. 60): 
a) Cümlələrin və konkret sözlərin mənasını anlamaq üzərində olan iş; 
b) Sözün mətndəki rolu, funksiyası və məqsədi; 
c) Öyrənilməkdə olan sözlərin nitqlərdə istifadəsi üzərində olan iş.  
Hesab edirik ki, mənası anlaşıla bilinməyən sözlər, ifadələr və cümlələri oxunun şüur kon-

tekstindəki roluna görə aşağıdakı kateqoriyalara bölünə bilər: 
a) Əsas məzmunun açıqlanmasına bilavasitə təsir edən sözlər, ifadələr və cümlələr; 
b) Ayrı-ayrı abzasların mənasının şərhinə təsir edən sözlər, ifadələr və cümlələr; 
c) Məzmunun açıqlanmasına birbaşa təsir edən sözlər, ifadələr və cümlələr. 
Oxu materialının müşahidəsi göstərir ki, hər bir sözün kontekstdə öz həqiqi mənası var və 

konkret funksiya yerinə yetirir. Məhz bu səbəblə də hər bir çətin sözün, məcazın və cümlənin 
təfsiri tam mətnin məzmununu şüurlu şəkildə dərk edilməsinə çalışmalıdır. Uşaqları çətin söz-
ləri oxumağa, yazmağa və təhlil etməyə əvvəlcədən hazırlamaq lazımdır. Çətin sözləri xor və 
hecalarla oxumaq şagirdlərin oxu qabiliyyətini artırır. Şagirdlər üçün mətnin təkrar oxunması 
mütaliə sahəsini genişləndirir. Şagirdlərin təkrar oxuma prosesinə marağının itirilməsinin qar-
şısını almaq üçün hər dəfə yeni ev tapşırıqları tələb olunur. Şagirdlərin oxumasının düzgünlü-
yünü təmin edən əsas şərtlərdən biri oxu sürətinin tənzimlənməsidir. 

Uşaqların özləri oxumağın düzgünlüyünə nəzarətdə iştirak etməlidirlər. Şagirdlər həmya-
şıdlarının oxumasını izləmək üçün aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar (3, s. 280): 

1. Sözlərdə hecalar və ya hərflərin buraxılması; 
2. Sözün təhrif edilməsi; 
3. Vurğunun doğru şəkildə idarə edilməsi; 
4. Sözlərin aydın tələffüzü; 
5. Oxu müddətində səlisliyin olması; 
6. Durğu işarələrinə diqqət yetirilməsi; 
7. İntonasiya gözləntiləri. 
Oxu materialını şüurlu şəkildə mənimsəmək üçün antonimlərin seçilməsinə, mənanın şər-

hinə diqqət yetirmək lazımdır. Sinonimlər kimi, antonimlər də fikirlərin dəqiq və ahəngdar 
ifadə edilməsində, obrazların hərəkət və xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılmasında xüsusi rol oyna-
yır. Cümlənin əsas mənasının anlaşılması elementlərindən biri kimi, çıxış edir (2, s. 152). 

K.D. Uşinskinin davamçısı olan, V.A. Flerov oxu kurslarının təşkilinin əsas prinsiplərini, 
məhz bu şəkildə formalaşdırmışdır: “Bizim vəzifəmiz uşaqlara oxumağa və düşünməyə, oxu-
mağa və hiss etməyə, oxumağa və yaşamağa öyrətməkdir.” Buna görə də oxu prosesi mexani-
ki xarakter daşımır. Bu fəaliyyət şagirdlərə təbii və sosial hadisələr haqqında düşünməyə və 
yaşamağa imkan verir. Bu, onlardan həyat fəaliyyətlərində istifadə etmək bacarığına yönələn 
şüurlu bir prosesdir (4, s. 177). 

Oxunun ekspressivliyi qavrayışın dərinləşməsi və emosiya, təxəyyül və estetik cəlbedicili-
yin inkişafı üçün son dərəcə vacibdir. İfadəli mütaliə şagirdlərin sözləri başa düşmək qabiliy-
yətinə, estetik zövqün inkişafına, mütaliə vərdişlərinin formalaşmasına güclü təsir edir. Məhz 
belə mütaliə şagirdin mütaliəyə marağını artırır, ona əsərin məzmununu dərk etməyə şərait ya-
radır. Şagirdlər mətnləri yalnız şüurlu şəkildə düzgün oxuduqları halda ifadəli oxuya bilərlər. 
Lakin məzmun əsasında ifadəli oxu daha təsirli olur. 

Məqalənin aktuallığı. Oxu təlimində mənası çətin olan sözlərin izahı düzgün oxu üçün 
əsas şərtlərdən biridir. Çünki, oxu materiallarında çətin olan sözlərin, söz birləşmələrinin, 
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cümlələrin şərhi, məzmun və dialektik vəhdət təşkilində olan, forma və ideya problemi ilə 
bağlı olur. Ona görə də uşaqları çətin sözləri oxumağa, yazmağa və təhlil etməyə əvvəlcədən 
hazırlamaq lazımdır. Çətin sözləri xor və hecalarla oxumaq şagirdlərin oxu qabiliyyətini artı-
rır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ifadəli oxuda söz və cümlələrin mənasənın aşılması 
yollarının öyrədilməsinin mahiyyəti və məzmunu araşdırılmış, mənimsədilməsinin yolları 
müəyyənləşdirilmiş və təşkili forması səciyyələndirilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ifadəli oxu za-
manı sözlərin mənasının aşılması yollarını daha da təkmilləşdirmək və bu üsullardan peda-
qoqların aktiv istifadəsini təmin etməkdir. 
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Объяснять значение слов, выражений  
и предложений в обучении чтению 

 
Резюме 

 
Объяснение трудночитаемых слов в обучении чтению является одним из главных 

условий правильного чтения. Поэтому детей нужно заранее подготовить к чтению, 
письму и анализу сложных слов. Чтение трудных слов хором и по слогам повышает 
способность учащихся к чтению. 

В статье рассматривается сущность и содержание обучения слов и предложений 
способам трансцендирования смысла при выразительном чтении, выявляются способы 
усвоения и характеризуются формы организации. 

 
R.K. Aliyeva 

 
Explain the meaning of words,  

expressions and sentences in reading 
 

Summary 
 

Explaining words that are difficult to read in reading instruction is one of the main 
conditions for correct reading. Therefore, children need to be prepared in advance to read, 
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write, and analyze difficult words. Reading difficult words in chorus and syllables increases 
students' ability to read. 

The article discusses the essence and content of learning words and sentences in ways of 
transcending meaning in expressive reading, reveals the ways of assimilation and 
characterizes the forms of organization. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2022 
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İkinci sinifdə leksik nöqdanların aradan qaldırılması üzrə işin təşkili 
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Məktəbə qədəm qoyan 5 yaşlı şagirdlər xeyli söz ehtiyatına malik olur, müşahidə etdikləri 

hadisə və əşyalar haqqında fikir yürütməyi az da olsa bacarırlar. Ancaq bunun bütün şagird-
lərə aid olduğunu iddia etmək, şagirdlərin heç də hamısının lüğət ehtiyatı zəngin olmur, onla-
rın bəziləri sərbəst cümlə qurmaq vərdişləri olmur, feilin danışmaq zamanlarını qarışdırır, 
“dünən” əvəzinə “sabah” sözü işlədirlər. Məhz buna görə də məktəbdə uşağın nitqi üzərində 
planlı iş aparılmalıdır. Deməli, ibtidai siniflərdə Azərbaycan dili üzrə məşğələlərin əsas məq-
sədi şagirdlərin şifahi və yazılı nitqini inkişa etdirməkdir. Bəs ibtidai siniflərdə şagirdlərin nit-
qinin inkişafı üzrə iş hansı istiqamətdə getməlidir?  

Şagirdlərin şifahi nitqi üzərində aparılan müşahidələr göstərir ki, onların nitqi çox nöqsan-
lı olur. Belə ki, ayrı-ayrı söz və səslər yanlış tələffüz olunur; Nitqin əsas tələbləri gözlənilmir. 
Qrammatik qaydalar, məntiq və üslub tələblərinə riayət olunmur; Nitqdə dilə yad sözlər işlə-
dilir, yerli şivə xüsusiyyətlərinə yol verilir və s. Şifahi nitqə verilən tələbləri belə ümumiləş-
dirmək olar: 1) məzmunlu və inamlı; 2) ardıcıl və məntiqi; 3) qısa, düzgün, emosional və ifa-
dəli danışmaq.  

İbtidai siniflərdə nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin nəticəsi şagirdlərin öz fikirlərini rabitəli 
şəkildə necə ifadə etmələri ilə müəyyənləşdirilir. Rabitəli nitq dedikdə, şagirdin öz bilik və 
yaş səviyyəsinə görə xarici aləmi düzgün dərk etməsi və dərk etdiyini qrammatik, üslubi cə-
hətdən düzgün ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Şagirdlər gördükləri və eşitdikləri, eləcə də həyat 
təcrübələri haqqında danışarkən, yaxud yazarkən, sözləri yerli-yerində dəqiq işlətməyi və 
cümlələri qrammatik cəhətdən düzgün qurmaǧı bacarmalıdırlar. Bu nöqteyi-nəzərdən lüǧət və 
cümlə üzərində aparılacaq iş rəbitəli nitqin inkişaf etdirilməsi üçün həm hazırlıq mərhələsi, 
həm də onun mühüm şərtlərindən biridir.  

Şagird fikrini ardıcıl, məntiqi ifadə edərkən, bu və digər sözü yerində işlətməzsə, yaxud 
cümlələri düzgün qurmazsa, onun nitqi rəbitəli ola bilməz. Rabitəli  nitq üzərində iş işə şagir-
din məktəbə gəldiyi ilk gündən başlanmalıdır. Əlifba təlimi dövründə ayrı-ayrı söz, cümlə və 
mətnlərin məzmunu ilə əlaqədar olaraq onlar şəkillər əsasında cümlələr qurur, danışır, mətnin 
məzmununa əlavələr edirlər. Suallara cavab üzrə iş şagirdləri müstəqil yazılara, rəbitəli nitqin 
əsas növləri olan ifadə və inşa yazmaǧa hazırlayır. İfadə və inşalar şagirdlərin müstəqilliyini 
və fəallıǧını artıran mürəkkəb çalışma və iş formalarıdır. Onlar bir sıra ümumi cəhətlərə ma-
likdir: cümlələri, fikirləri ümumi məzmun və ümumi ideya ətrafında birləşdirib rabitəli mətn 
qurmaǧı tələb etməklə, təfəkkürün və nitqin inkişafında mühüm rol oynayır. Rabitəli nitqə ve-
rilən başlıca tələblər aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Nitq məzmunca dolğun olmalıdır. Şagird dildən öz fikrini başqalarına çatdırmaq, eləcə 
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də başqalarının fikrini başa düşmək üçün istifadə edir. Fikir olmayan yerdə, onu ifadə etməyə 
ehtiyac da olmaz; yəni dil də olmaz. Bunu nəzərə alaraq, hər şeydən əvvəl, şagirdin haqqında 
danışacağı materialı yaxşı mənimsəməsinə çalışmaq lazımdır.  

2. Şagirdin danışdığı material müəyyən məntiqi ardıcıllıqla ifadə edilməlidir. Fikrin ardı-
cıllığı pozulduqda nitqdəki rabitə də pozulur və dinləyən şəxs danışanı çətinliklə başa düşür.  

3. Dolğun məzmun və ardıcıl hadisələr qrammatik, üslubi cəhətdən düzgün qurulmuş, lek-
sik cəhətdən zəngin olan cümlələrlə ifadə olunmalı, hər bir sonrakı cümlə əvvəlki ilə müəyyən 
məntiqi və sintaktik əlaqəyə girməli, onun mənasını açmalı, tamamlamalıdır.  

4. Rabitəli nitqin dolğun və səlis olması, şagirdin əsas və ikinci dərəcəli hadisələri bir-bi-
rindən ayıra bilməməsi, mühüm əhəmiyyəti olan məsələləri ön plana çəkə bilməsi ilə bağlıdır. 
Çünki bəzən şagird hadisənin ümumi inkişaf xəttində əsas yer tutan məsələni unudur, az əhə-
miyyəti olan məsələlər üzərində dayanır ki, bu da mənasız uzunçuluğa, fikrin zəif və natamam 
ifadə olunmasına gətirib çıxarır.  

5. Rabitəli nitqə verilən tələbələrdən biri də odur ki, şagird hazır kitab cümlələrini əzbərlə-
məsin, fikrini müstəqil, sərbəst şəkildə ifadə edə bilsin. Onun yazısında, danışığında öz üslu-
bi, öz nəfəsi, öz ruhu hiss olunsun.  

M.İ. Kalinin hazır kitab cümlələri ilə danışan şəxslər haqqında demişdir: “Sizin düşüncə-
niz işləmir, yalnız diliniz işləyir. Hələlik siz öz dilinizlə deyil, özgə dili, hazır cümlələrlə da-
nışmağa çalışırsınız. Sizin çıxışlarınızla öz fikriniz, canlı fikir büruzə verilmir. Sizin nitqiniz 
insanı qızdırmayan ay işığına bənzəyir. Öz cümlələrinizi özünüz qurmalısınız”. Deməli, rabi-
təli nitq şagirdin müstəqilliyini, yaradıcılıq meylini və inkişaf etdirməlidir.  

Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrindən məqsədəuyğun şəkildə istifadə üzərində işin təşki-
li şagirdlərin oxusunun ifadəliliyinə öz müsbət təsirini göstərir, nitqini daha ifadəli edir. Çünki 
atalar sözləri, məsəllər, sınamalar, diləklər və s. Məzmunla mətnlərin nəqli, sual, əmr intona-
siyaları məntiqi vurğu çalarları ilə məlahətli səslənir və şagirdlərdə xoş ovqat və yaxud da 
təəssürat yaradır. Məsələn, “Lal axan çaydan içməzlər” məsəli həm də inancdır; şagirdlərə 
əgər buna uyğun misal kimi, “Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı” məsəli tapdırılsa və deyi-
lərsə, habelə “Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını sındırar” məsəlinin izahı zamanı “Hirsli 
başda ağıl olmaz” məsəlindən istifadə olunur, “Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına” məsəli-
nin izahı üçün “Yaxşılıq da qazanılır, pislik də”, “Hər kəs öz əməlinin nəticəsini görür”, 
“Yaxşılıq edən yaxşılıq görər, pislik edən-pislik”, “Başqasına quyu qazan özü düşər” və s. 
Nümunələrdən istifadə olunması oxu prosesində qazanılan və nitqə daxil edilən emosional-
obrazlı ifadələr, müdrik kəlamlardır. Bunların hər birinin üzərində oxu zamanı cürbəcür məq-
sədli və formalı işlər görmək mümkündür.  

Təbiidir ki, nitq inkişafının müxtəlif elmlərlə əlaqəsi vardır. Nitq inkişafı metodikasının 
psixilogiya ilə əlaqəsindən bir az bəhs edək. Şifahi işarələr sistemindən ibarət olan dil ünsiy-
yət vasitəsidirsə, nitq fəaliyyət prosesinin özüdür. Psixologiya isə nitqi öyrənməklə nitq fəa-
liyyətinin növlərini müəyyən edir, uşaqlarda nitq ünsiyyətinin yaranma yollarını aydınlaşdırır, 
insanın müxtəlif şəraitdə dildən istifadə etmə xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Nitq inkişafı 
metodikasının ədəbiyyatşünaslıqla əlaqəsi şifahi xalq ədəbiyyatını, klassik və müasir yazıçıla-
rın uşaqlar üçün yazdıqları əsərlərə bələd olmadan uşaqların nitqinin inkişafını sürətləndirmək 
olmaz. Bu baxımdan tərbiyəçi uşaq ədəbiyyatının sirlərinə bələd oimalıdır.  

Hər bir yaş dövrü üçün müvafiq ədəbi əsərlərin seçilməsi, onların oxunması, əsərin perso-
najları, əsərin qəhrəmanlarının xarakterinin təsiri, onların hərəkətlərinə münasibətin bildiril-
məsi, əsərin oxunması, intonasiya, vurğu, diskussiya, ritm, temp, ədəbi tələffüz qaydalarının 
üzrə iş aparmağa imkan verir. Nitq inkişafı metodikası fiziologiya elmi ilə də əlaqədardır. 
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Nitq fəaliyyəti müxtəlif nitq hadisələrinin məzmunundan asılı olaraq çox mürəkkəb fizioloji 
mexanizmdir. Fiziologiyada sözə bilavasitə siqnalları – hissetmə, qavrama və təsviri əvəz 
edən xüsusi siqnal kimi, dilə isə ikinci siqnal kimi baxılır. Fizioloji məlumatlar nitqin forma-
laşmasında nitq orqanlarından gələn eşitmə və kinestetik (hərəki) impulsların böyük rolunu 
təsdiq edir. Fizioloji biliklər uşağın nitqiniin formalaşması prosesini daha dərindən başa düş-
məyə kömək göstərir. Nitq inkişafının metodikası sahəsində iş apararkən uşaqların nitq orqan-
larının quruluşu haqqında anatomiyanın məlumatlarından da istifadə olunur. Nitq inkişafı me-
todikasının psixologiya elmi ilə, xüsusi ilə uşaq psixologiyası və pedaqoji psixologiya ilə sıx 
əlaqədardır. Metodika psixologiyanın uşağın inkişafının sosial hadisəsi olması, uşağın təlim 
və tərbiyəsinin onun əqli inkişafında aparıcı rol oynamasına əsaslanır. Nitq inkişafı üzrə işə 
verilən tələblər: nitqin inkişaf etdirilməsi üzrə işə vaxtında başlanılması, iş uşağın dil açdığı 
dövrə saxlanılmamalıdır. Uşağın nitqinin inkişafına istiqamət verilməli, müəyyən məşğələlə-
rin köməyi ilə idrak fəaliyyəti formalaşdırılmaldır. Uşaqların nitq inkişafının xüsusiyyətləri 
diqqətlə öyrənilməli, onların fiziki inkişafı nəzərə alınmalıdır. Nitq inkişafı üzrə iş uşağın hə-
yat fəaliyyətinin bütün sahələri ilə əlaqələndirilməlidir.  

Nitq inkişafı üzrə işi səmərəli təşkil etmək üçün uşaqları dilləndirmək, onları həmin səsləri 
tələffüz etməyi, sözləri düzəltməyi öyrətmək lazımdır. Məşğələyə vaxtında hazırlaşmaq məq-
sədi, məzmunu və metod və priyomları düzgün müəyyənləşdirmək lazımdır. Məşğələ üçün la-
zım olan didaktik materilı və əyani vəsaiti əvvəlcədən hazırlamaq vacibdir. Uşaqların əldə 
edəcəkləri təlim yükünün intensivliyi təmin olunmalıdır. Uşaqlara gücləri şatan yüksək çətin-
lik səviyyəsində tapşırıqlar verilməlidir ki, fəal fəaliyyət tələb edilsin. Çətinlik olmadıqda isə 
məşğələ maraqsız görünər. Çalışmalarda tutuşdurma, ümumiləşdirmə, mühakimə yürütmək, 
əqli nəticəyə gəlmə halları tələb olunmalıdır. Məşğələ tərbiyələndirici xarakter daşımalı, on-
larda doğma dilimizə onun öyrənilməsinə məhəbbət tərbiyə edilməlidir. Uşaqlarda vətənpər-
vərlik hissi tərbiyə edilməlidir.  

Nitq inkişafı aparılan işlər uşağın xasiyyətinə, xarakterinə təsir göstərməli, ona fəal, dəqiq, 
inamlı, iradəli, qətiyyətli, səmimi, nəzakətli, intizamlı olmağı öyrətməlidir. Məşğələlər emo-
sional təsir bağışlamalıdır. Məşğələ canlı, maraqlı təşkil olunmalıdır ki, uşaqlarda razılıq hissi 
yaransın. Ona görə də məşğələlərə zarafat, yumor daxil edilməlidir. İşə başlamazdan əvvəl 
öyrənmək həvəsi yaradılmalıdır. Uşaqlar yavaş-yavaş dilə yiyələndikcə onda məktəbə get-
mək, oxumaq həvəsi yaranır. Nitq inkişafı üzrə məşğələlər onun sahələri olan səs mədəniy-
yəti, lüğət işi və s. Ayrı-ayrılıqda təcrid olunmuş halda deyil, kompleks şəkildə aparılmalıdır. 
Nitq inkişafı üzrə iş prosesində məktəbə hazırlıq qrupu ilə sinfə verilən tələblər arasında əla-
qə, varislik gözlənilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə ikinci sinifdə thsil alan şagirdlərin leksik nöqdanlarının  
aradan qaldırılması üzrə işin düzgün təşkili nöqteyi-nəzərdən aktual sayıla bilər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, mıəqalədə kişikyaşlı məktəbli-
lərin, o cümlədən ikinci sinifdə təhsil alan şagirdlərin tədris prosesində üzləşə biləcəkəri lek-
sik çatışmazlıqlar haqda geniş məlumat verilir, bu nöqsanların aradan qaldırılmasının yolları 
açıqlanmaqla praktiki tövsiyələr verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar  istifadə edə bilərlər. 
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Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI siniflərində ədəbiyyat fənni sistemli şəkildə, xronoloji ar-

dıcıllıqla, ədəbi-tarixi aspektdə öyrənilir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişaf mərhələlə-
ri, Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin həyat və yaradıcılığı iki üsulla: monoqrafik oçerklər 
və icmallar biçimində şagirdlərə çatdırılır. Monoqrafik oçerkdə sənətkarın həyat və yaradıcı-
lığı işıqlandırılır, bir və ya bir neçə əsərinin mətni üzərində iş aparılır. Görkəmli rus pedaqoqu, 
professor Z.Y. Rez yazıçının bioqrafiyası və yaradıcılığının monoqrafik tədrisinə xüsusi önəm 
verərək yazır: “Yuxarı siniflərdə proqramda xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirilmiş yazıçıların ya-
radıcılığının monoqrafik öyrədilməsinə xüsusi diqqət yetirilir” (7, s. 227). X-XI siniflərdə 
ədəbiyyatın tədrisi prosesində monoqrafik oçerklər və icmal mövzular bir-birini tamamla-
maqla Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin inkişaf yolunu işıqlandırır, milli ədəbiyyatımızın irəli-
ləyişinin, çeşidli mərhələlərinin mənzərəsini yaradır.  

Məktəblilərdə zəngin və çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf xüsusiyyətləri haq-
qında dolğun təsəvvürlər yaradır. Məlumdur ki, XII əsr Nizami Gəncəvi, XIV əsr İmadəddin 
Nəsimi, XVI əsr Məhəmməd Füzuli və Şah İsmayıl Xətayi, XVIII əsr Molla Pənah Vaqif və 
Molla Vəli Vidadi, XIX əsr Mirzə Fətəli Axundzadə və Seyid Əzim Şirvani, XX əsr Cəlil 
Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun kimi dahi söz sənət-
karlarını yetirmiş, bu sənətkarların çoxu hətta ədəbi məktəb yaratmışlar. Adları çəkilən kori-
fey söz sərraflarını bir-birindən 100-200 illik bir zaman məsafəsi ayırır. Ədəbiyyat tariximizin 
öyrənilməsi onu da təsdiqləyir ki, XI-XX yüz illərdə bizim yüzlərlə şair və yazıçılarımız yaşa-
yıb-yaratmış, zəngin bədii irsi, qiymətli sənət əsərlərini gələcək nəsillərə yadigar qoyub əbə-
diyyətə qovuşmuşlar.  

Unutmayaq ki, Qətran Təbrizi (1012-1088), Məhsəti Gəncəvi (XII əsr), Əfzələddin Xa-
qani (1126-1199), Marağalı Əhvədi (1274-1338), Xurşid Banu Natəvan (1832-1897), Əbdür-
rəhim bəy Haqverdiyev (1870-1933), Məmməd Araz (1933-2004) və adını çəkmək imkanımız 
olmadığı yüzlərlə şairimiz dahi klassiklər səviyyəsinə yüksələ bilməsələr də, dəyərli sənət in-
cilərinin yazarı kimi tanınmış,  yüksək milli-bəşəri ideyalar yayınlamış, vətənə, xalqa ləyaqət-
lə xidmət etmişlər. Adları çəkilən sənətkarların həyat və yaradıcılığının monoqrafik şəkildə  
öyrədilməsi vaxt baxımından imkan xaricində olduğundan icmal mövzuların tədrisi zamanı 
onlar haqqında məlumatın verilməsi böyük təlim  mahiyyəti daşıyır. Ədəbiyyatın  tədrisində 
icmal mövzuların  əhəmiyyəti böyükdür.  

Öncə icmal mövzular  müəyyən bir tarixi dövrün ədəbi-ictimai cəhətlərini səciyyələndirir, 
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ədəbiyyatın inkişaf mərhələlərini, ədəbi mühiti, ədəbiyyatşünaslıq məsələlərini, ədəbi cərə-
yanları, milli mətbuatı, yaradıcılıq metodlarını aydınlaşdırır. Müxtəlif şairlərin yaradıcılıq ide-
yalarını əlaqələndirir, klassiklərin (məsələn, Nizami və Nəsiminin, Ş.İ. Xətayi və M.P. Vaqifin  
və ədəbi fəaliyyəti arasında mənəvi körpü yaradır. Ədəbi məktəb yaradan Nizami, Fizuli, M.P. 
Vaqif şimalı dünya şöhrətli sənətkarların yaradıcılıq ənənələrini davam etdirən şairlərin həyatı 
və əsərləri haqqında şagirdlərin biliklər qazanmasına imkan yaradır. 

İcmal mövzuların öyrənilməsi bir sıra çətinliklərlə də bağlıdır. Belə ki, icmal mövzuların 
tədrisinə proqramda çox az vaxt (2-3 saat) ayrılır, dərsliklərdə ümumiləşdirmənin zəifliyi mü-
şahidə olunur, informasiyanın, ədəbi-tarixi faktların zənginliyi mühazirəçi müəllimi bəzi çə-
tinliklərlə qarşılaşdırır. Şagirdlərin şairlərin dərslikdə adı çəkilən əsərlərini oxumaması onların 
həmin əsərləri qavramasına imkan vermir. Şagirdlər icmal mövzular haqqında məlumatı 
müəllimdən və dərslikdən alır. Odur ki, ədəbiyyat müəllimi icmal mövzuların öyrənilməsin-
dəki çətinlikləri nəzərə alaraq, özü bu mövzuların tədrisinə ciddi hazırlaşmalı, az vaxt içəri-
sində hansı ədəbi-tarixi faktları, hansı yazıçıların əsərlərini şagirdlərin diqqətinə çatdırmağı 
müəyyənləşdirməlidir. 

Ədəbiyyat müəllimi  icmal mövzuları müəyyən bitkin hissələrə ayırmalı, hər hissəsinin  
mətni üzərində iş aparmalı, icmal mövzuların aşağıdakı variantlar üzrə öyrənilməsinə nail ol-
malıdır: 1. Giriş icmallar; 2. Ədəbiyyatın inkişaf mərhələlərini işıqlandıran icmallar; 3 Konk-
ret yazıçının yaradıcılığını əks etdirən icmallar. 

Bununla yanaşı, deyək ki, müəllim “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” icmal mövzusunu 
öyrədərkən şagirdlərin qabaqcadan A. Bakıxanovun (1794-1847) lirik şeirlərini, “Mişkatül-
əvnar”, “Miratül-Cəmal” məsnəvilərini, “Nəsihətlər”ini, İ. Qutqaşınlının (1809-1861) “Rəşid 
bəy və Səadət xanım” hekayəsini, X. Natəvanın (1832 -1897) bəzi qəzəllərini sinifdənxaric 
oxu vasitəsilə mütaliə etmələrinə çalışmalıdır. İcmal mövzuların tədrisi prosesində dövrün 
əsas tarixi və ictimai-siyasi hadisələrinin səciyyələndirilməsi, bu hadisələrin ədəbiyyatda ini-
kasının aydınlaşdırılması, dövrün ədəbi həyatının xülasəsi, görkəmli şair və yazıçıların yaradı-
cılığının öyrədilməsi məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  

Müəllim interaktiv mühazirəsinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə qabaqcadan öyrənilə-
cək icmal mövzunun planını hazırlamalı, mühazirəni plandakı ardıcıllıqla oxumalıdır. Müəl-
lim az vaxt ərzində müxtəlif məlumatları şagirdlərə  çatdırmağı bacarmalı, metodik üsul və 
vasitələrdən məqsədyönlü faydalanmalıdır. Məsələn, “Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” ic-
mal mövzusunu öyrədən müəllim “Ədəbiyyat” dərsliyindəki materiallar əsasında aşağıdakı 
plana uyğun məlumatları şagirdlərə çatdıra bilər: Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin ya-
ranması, xalq yaradıcılığının güclənməsi, XIII əsrdən etibarən anadilli poeziyanın inkişafı, 
poeziyada dünyəvi məhəbbətin və real gözəlliyin tərənnümü, anadilli epik şeir nümunələrin-
də: “Dastani-Əhməd Hərami”, Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif”, Yusif Məddahın “Vərqa və Gül-
şa”, Əssar Təbrizinin “ Mehr və Müştəri” poemalarında əxlaqi, humanist və fəlsəfi fikirlər, 
Nizami ədəbi məktəbinin davamçılarının yaradıcılığı, İ. Həsənoğlu, Z. Şirvani, Q. Bürhanəd-
din, Kişvəri və Həbibinin poeziyası və s. Göründüyü kimi, icmal mövzularda öz əksini tapan 
məlumatlar monoqrafik oçerklərdən zənginliyi, genişliyi, əhatəliliyi və rəngarəngliyi ilə fərq-
lənir. 

X-XI siniflərdə ədəbiyyat kursunun “Giriş”lə başlaması ədəbiyyatşünaslığın öyrədilməsi-
nin bünövrəsini qoymaq, ədəbi mövzuların öyrənilməsi üçün zəmin yaratmaq, məktəblilərə 
ədəbiyyat fənninin məqsəd və vəzifələri  haqqında ilkin biliklər vermək məqsədi daşıyır. X 
sinfin “Ədəbiyyat”  dərsliyində “Giriş” mövzusu aşağıdakı məlumatları əks etdirir. 

 Bədii ədəbiyyatın məqsəd və vəzifələri. 
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 Şifahi və yazılı ədəbiyyatın fərqli cəhətləri. 
 Ədəbiyyatın lirik, epik və dramatik növlərə bölünməsi, hər növün əsas özəllikləri. 
 Ədəbiyyatın milliliyi və beynəlmiləlliyi. 
 Azərbaycan ədəbiyyatının ümumtürk ədəbiyyatının tərkib hissəsi olması. 
 Ədəbiyyatşünaslığın sahələri: ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi tənqid. 
XI sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyindəki “Giriş” mövzusunda isə Azərbaycan ədəbiyyatının ta-

rixən formalaşmış ideya-bədii inkişaf istiqamətlərindən, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin orta, 
yeni və ən yeni dövrlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən, azərbaycançılıq məfkurəsinin for-
malaşmasından danışılır. “Giriş” mövzusunun öyrənilməsi nəzəri, ədəbi və tarixi faktları sis-
temləşdirib əlaqəli şəkildə anlatmağı tələb edir. X sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyində Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixinin inkişaf mərhələləri aşağıdakı dövrlərə bölünür. 

Qədim dövr (ən qədim zamanlardan XIII əsrə qədər). 
— Orta dövr (XIII əsrdən XVII əsrə qədər) 
— Yeni dövr (XVII əsrdən XX əsrin əvvəllərinə qədər) 
— Ən yeni dövr (XX əsrin əvvəllərindən bu günə qədər) 
“Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” icmal mövzusu üç mərhələdə öyrədilir. Birinci mər-

hələ XVII-XVIII əsrlər, ikinci mərhələ XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını əhatə edir və X sinif-
də öyrənilir. Yeni dövrün “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı” adlanan üçüncü 
mərhələsi isə XI sinifdə öyrənilir. Yuxarı siniflərdə ədəbiyyatın tədrisi zamanı hər bir dövrü 
səciyyələndirən, ədəbi-tarixi hadisələri işıqlandıran faktlar bir-birilə əlaqələndirilməli, şagird-
lərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Metodik ədəbiyyatda göstərilir ki, icmal mövzularla bağlı mü-
hazirə oxuyan müəllim izahlı-reproduktiv və interaktiv metodlardan, əyani vasitələrdən isti-
fadə etməlidir. ADPU-nun dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Bilal Həsənli icmal möv-
zuların səmərəli öyrədilməsi ilə bağlı yazır: “Tarixi, mədəni, ədəbi, bioqrafik faktlar geniş yer 
tutduğu üçün ədəbiyyat tədrisində çətin mövzulardan sayılan icmal mövzuların səmərəli öy-
rənilməsi baxımından dərsdə interaktiv mühazirə, dialoq, ifadəli oxu, şagirdlərin müstəqil çı-
xışları daha məqsədəuyğundur” (5, s. 265). Bununla bərabər, ədəbiyyat müəllimi öyrəniləcək 
icmal mövzunun xarakterindən asılı olaraq, interaktiv təlimin hansı metodunun (metodlarının) 
faydalı olacağını qabaqcadan müəyyənləşdirməli, mövzunu buna uyğun öyrətməyi bacarmalı-
dır. Müəllim unutmamalıdır ki, icmal mövzuların səmərəli öyrədilməsi  təlim  metodunun 
(metodlarının) düzgün seçilməsindən asılıdr. İcmal mözvular öyrədilərkən müəllim interaktiv 
təlimin fasilələrlə oxu, müzakirə, əqli hücum, diskussiya, debat, Venn diaqramı, müqayisə 
cədvəli, BİBÖ və başqa metodlarından məqsədyönlü  istifadə edə bilər. İcmal mövzunun mət-
ni hissələrə bölünür. Fasilələrlə oxu metodunun tələbinə görə, müəllim bir hissənin məzmu-
nunu danışdıqdan sonra fasilə yaranır, müəllim sual-cavab apardıqdan sonra növbəti hissələr 
üzərində iş başlanır.  

Müzakirə metodu problemin həlli yolunu tapmaq, düzgün qərar çıxarmaq məqsədi daşıyır. 
Əqli hücum metodu vasitəsilə şagirdlərin yeni mövzu haqqında bilikləri üzrə çıxarılır, onlarda 
müzakirə olunacaq mövzuya maraq gücləndirilir. İcmal mövzuda qaldırılan problemlə bağlı 
diskussiya aparılır. Problem qruplarda və ya bütün şagirdlərlə müzakirə oluna bilər. 

BİBÖ metodu şagirdlərin öyrənilən icmal mövzu ilə bağlı nələri bildiklərini, nələri öyrən-
mək istədiklərini və öyrəndiklərini aşkara çıxarır. İcmal mövzuların keyfiyyətli öyrədilməsi  
üçün başqa interaktiv metodlardan istifadə etmək metodik baxımdan  faydalıdır. 

Məktəb təcrübəsi göstərir ki, ədəbiyyat müəllimləri icmal mövzuların interaktiv metodlar-
la öyrədilməsi sahəsində kifayət qədər təcrübə toplamamışlar. Bunu nəzərə alaraq, XI sinifdə 
tədris olunan “Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” icmal mövzusunun fəal təlim texnolo-
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giyaları ilə öyrədilməsinə aid dərs nümunəsi verməyi qərarlaşdırdıq. Proqramda tədrisinə üç 
saat vaxt  ayrılmış bu mövzunu aşağıdakı şəkildə planlaşdırmağı məqsədəuyğun hesab edirik: 

Birinci saat: Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (dövrün sosial-siyasi vəziyyəti, “Molla 
Nəsrəddin” jurnalı, əhatə etdiyi problemlər, daimi müəllifləri). 

İkinci saat: Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (“Füyuzat” jurnalı, daimi müəllifləri. M. Ha-
di və Ə. Hüseynzadənin fəaliyyəti). 

Üçüncü saat: Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (ədəbiyyatşünaslığın inkişafı, A. Sur, S. 
Hüseyn və F. Köçərlinin fəaliyyəti) 

Birinci dərs 
Mövzu: Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (dövrün sosial-siyasi vəziyyəti. “Molla Nəsrəd-

din” jurnalı, əhatə etdiyi problemlər, daimi müəllifləri) 
Məqsəd: Dövrün sosial-siyasi vəziyyəti və ədəbiyyatın inkişafı haqqında təsəvvürün ya-

radılması 
— “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri tarixi, tematikası, əsas müəllifləri, ideya istiqaməti 

ilə əlaqədar təsəvvürün  formalaşdırılması; 
— Məntiqi və yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsi; 
— Müstəqil və birgə işləmək bacarığının formalaşdırılması. 
İş forması:  Fərdi iş, cütlük şəklində iş, bütün siniflə birgə iş. 
Metod, priyom və iş növləri: Müəllimin izahı, müsahibə, istiqamətləndirilən mühazirə, 

problemin həlli. 
Təchizat: Ədəbiyyat.  XI sinif üçün  dərslik (müəlliflər: N. Cəfərov, İ. Həbibbəyli, N. Əli-

yeva, A. Bakıxanova. Bakı: Çaşıoğlu, 2006, s. 7-13) 
Problemli vəziyyətin yaradılması və problemin qoyuluşu 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan tarixində baş verən ən mühüm hadisələr və bu hadisə-

lərin ədəbiyyata təsiri barədə şagirdlərin aşağı siniflərdə qazandıqları məlumatlar təkrarlan-
dıqdan sonra şagirdlərin fəal iştirakı ilə aşağıdakı tədqiqat sualı müəyyənləşdirilir. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına necə təsir göstərmişdir? 
Dərsdə “istiqamətləndirilən mühazirə” metodundan istifadə daha faydalıdır. Bu metodun 

tələbinə əsasən, dərslikdəki material iki və ya üç hissəyə bölünür, hər hissə müəllim tərə-
findən təxminən beş dəqiqə ərzində izah olunur. Müəllim giriş, əsas hissə və nəticədən ibarət 
olan mühazirənin planı ilə şagirdləri tanış edir. Girişdə planın bu məzmunda hazırlanmasının 
səbəbi, dərsdə həyata keçiriləcək işlərin ardıcıllığı, tədqiqat sualı ilə bağlı məsələlər əhatə 
olunur. Planın əsas hissəsi aşağıda göstərilən məzmunda ola bilər: 

Azərbaycan müəllimlərinin birinci (1906) və ikinci (1907) qurultayları barədə məlumat. 
 Ədəbi və siyasi istiqamətləri təmsil edən mətbuat orqanlarının yaranması. 
 “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri tarixi, ideya-məzmun istiqamətləri, əsas tənqid hə-

dəfləri 
 “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin yaranması, jurnalda C. Məmmədquluzadə, M.Ə. 

Sabir, Ö.F. Nemanzadə, Ə. Nəzmi, Ə. Qəmküsar, M. Möcüz və Ə. Haqverdiyevin fəaliyyəti. 
 Maarifçi-realist ədəbiyyatın inkişafı və əsas nümayəndələrinin (N. Nərimanov, S. Qəni-

zadə, R. Əfəndiyev, S.S.Axundov) maarifçilik fəaliyyəti. 
Planın əsas müddəaları müəllim tərəfindən izah olunduqdan sonra həmin müddəalar şa-

girdlər tərəfindən yazılır, 4-5 dəqiqə ərzində müzakirə olunur. İkinci-üçüncü dərs saatlarında 
da icmal mövzunun o biri hissələrinin (“Füyuzat” jurnalı, ədəbiyyatşünaslığın inkişafı) yuxa-
rıda göstərilən ardıcıllıqla öyrədilməsi məqsədəuyğundur. 

Mühazirə planının nəticə hissəsində öyrədilən mövzu ilə bağlı yığcam nəticələr çıxarılır, 
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ümumiləşdirmələr aparılır, problem xarakterli suallar aydınlaşdırılır. Yeni dərsin şagirdlər tə-
rəfindən necə mənimsənilməsinin testlərlə, frontal müsahibə ilə, şagirdlərin yazdıqları mətnlə 
dərslikdəki mətnin müqayisəsi ilə yoxlanılması elmi-metodik baxımdan səmərəlidir. Qiymət-
ləndirmə vərəqlərində göstərilən normalar üzrə qiymətləndirmə aparılır. Qiymətləndirmə nor-
malarında mövzunun mənimsənilmə səviyyəsi, şagirdlərin dərsdə fəal olması, digərlərini din-
ləməsi, dərsin maraqlı keçməsi də nəzərə alınır. Ev tapşırığı olaraq öyrədilən icmal mövzu üz-
rə essenin yazılması, mühazirədə yazılmış mətnlə dərslikdəki mətnin müqayisəsi və başqa 
mövzular üzərində şagirdlər işlədilə bilər. Müasir məktəbdə icmal mövzuların müəllimin inte-
raktiv mühazirəsi əsasında tədrisi daha səmərəlidir. Görkəmli metodist alim B. Həsənlinin 
düzgün müşahidə etdiyi kimi: “Mühazirə zamanı söhbət elementlərinə yer verilməsi, şagirdlə-
rə problemli suallarla müraciət edilməsi, onların tədqiqata, axtarışa cəlb olunması, əvvəlcədən 
hazırladıqları məlumatla, təqdimatla çıxış etmələri müsbət nəticə verir”  (5, s. 269). 

Məqalənin aktuallığı. Ədəbiyyatın  tədrisində icmal mövzuların  əhəmiyyəti böyükdür. 
Öncə icmal mövzular  müəyyən bir tarixi dövrün ədəbi-ictimai cəhətlərini səciyyələndirir, 
ədəbiyyatın inkişaf mərhələlərini, ədəbi mühiti, ədəbiyyatşünaslıq məsələlərini, ədəbi cərə-
yanları, milli mətbuatı, yaradıcılıq  metodlarını aydınlaşdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI siniflərində ədəbiyyat fənni 
sistemli şəkildə, xronoloji ardıcıllıqla, ədəbi-tarixi aspektdə öyrənilir. Azərbaycan ədəbiyyat-
şünaslığının inkişaf mərhələləri, Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin həyat və yaradıcılığı iki 
üsulla: monoqrafik oçerklər və icmallar biçimində şagirdlərə çatdırılır. Monoqrafik oçerkdə 
sənətkarın həyat və yaradıcılığı işıqlandırılır, bir və ya bir neçə əsərinin mətni üzərində iş 
aparılır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ümumtəhsil məktəblərində ədəbiy-
yat fənnini tədris edən müəllim və şagirdlər, həm də geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər. 
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Преподавание обзорных тем интерактивными 
методами на уроках литературы 
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В статье рассказывается об обучении с интерактивными методами обзорных тем в 

старших классах общеобразовательных школ. Указывается методы интерактивного обу-
чения литературной деятельвности писателей. К преподаванию обзорных тем дается 
поурочые  образцы. 
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Folklor nümunələri Azərbaycan xalqının bütün mənəviyyatını və ictimai həyatını əks et-

dirdiyi üçün onun tədrisindən danışmazdan əvvəl haqqında bir az məlumat sahibi olaq. Azər-
baycan xalqının şifahi nitqinin məhsulu olan folklor nümunələrinin yaranma tarixi çox qədim 
zamanlara gedib çıxır. Bu tarix o qədər qədimdir ki, Azərbaycan torpaqlarında ilk insan məs-
kənlərinin salınmasına qədər çatır. Azərbaycan xalqının folklor sərvəti dünyanın ən zəngin 
sərvətlərindən biri hesab olunur. Azərbaycan xalq ədəbiyyatının əsasını folklor nümunələrinin 
dərin məzmunu təşkil edir. 

Azərbaycan folklorunun xüsusiyyətləri sırasında onun digər türk xalqlarından bəzilərinin 
folkloru ilə oxşarlıq təşkil etməsi də vardır. Bu ortaqlıq türk xalqlarının vahid etnocoğrafi əra-
zilərdə meydana gəlməsindən xəbər verir. Azərbaycan folkloru janr cəhətdən də çox zəngin-
dir. Nümunələr arasında epik növə aid olan nağıl, əfsanə, dastan, xalq hikmətinin məhsulu sa-
yılan atalar sözləri və məsəllər, tapmaca və yanıltmacların olması bu zənginliyin ən bariz nü-
munələridir. Bu janr və növlərdə xalqın tarixi keçmişi emosional şəkildə verilmişdir. 

Xronoloji baxımdan yanaşsaq epik folklorun janrları içərisində ən qədim tarixə malik ola-
nı əfsanələrdir. Bu janrın qədim tarixə malik olma səbəblərindən biri onun real hadisələrə 
əsaslanmaması, süjet xəttinin bitkin olmaması və müxtəlif cisimlər, haqqında olmasıdır. Nü-
munə cəhətdən əfsanə və rəvayətlərdən sonrakı epik folklor zənginliyi nağıllara məxsusdur. 

Xalqımızın uzun əsrlərə dayanan təcrübəsinin nəticəsi olaraq yaranan atalar sözü və mə-
səllərdə epik folklorun tərkib hissəsini təşkil edir. Bu kimi şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələ-
rinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi də biz müasir gənclərin üzərinə düşən ən şə-
rəfli işlərdən biridir. Məhz bu səbəbdən də folklorun tədrisi məsələsinə məsuliyyət hissi ilə 
yanaşmaq metodik cəhətdən çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xalqın şifahi nitqinin məhsulu 
olan folklor nümunələri qədimlik və tarixilikdən bəhs etməklə yanaşı bütövlükdə xalq ruhu-
nun, mədəniyyətinin tərənnümüdür. Mədəniyyət özü mənəvi normaların təcəssüm etdiyi həyat 
həqiqətləridir. Demək ki, şəxsiyyətin formalaşdırılmasında mədəniyyət, həyat tərzi və mənəvi 
normalar səsləşməlidir. Ona görə bu qanunauyğunluqlar tədris  zamanı da nəzərdən keçirilir 
və müəllimlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafında əhəmiyyətli mövqeyə malik olur. 

Azərbaycanın şifahi nitqinin məhsulu olan folklorunda bir çox ibrət götürülməsi vacib 
olan fikirlər, uşaqların hələ məktəb dövründən etibarən əxlaqının kamilləşdirilməsinə kömək 
göstərmək məqsədi ilə verilən nəsihətlər, hikmətamiz ifadələr və müdrik kəlamlar çoxluq təş-
kil etdiyi üçün onun tədrisi təxirəsalınmaz bir prosesdir. 

Orta məktəblilərin V-XI sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuş ədəbiyyat proqramında nə-
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zərdə tutulan məsələlərdən biri də gənc nəslin nümayəndələrinin hansı xalqa mənsubdursa hə-
min xalqın ədəbi və mədəni dəyərlərinin mənimsədilməsi, milli ideologiya ruhunda tərbiyə 
olunması, vətəninə sədaqətlə xidmət etməsinin formalaşdırılmasıdır. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin tədrisi uşaqların həyatına bir çox cəhətdən təsir etmə 
imkanına malikdir. Uşaqların ilk növbədə mədəni, elmi və bədii cəhətdən inkişafına müxtəlif 
şəraitdə müxtəlif şəkildə təsir göstərir. Belə bir sual yarana bilər ki, şifahi xalq ədəbiyyatı nü-
munələri inkişafa necə təsir edə bilir? Nəzərə almalıyıq ki, uşaqlar bələkdə olduğu vaxtından 
etibarən ana laylası ilə böyüyür və dil açır. Onların danışmalarında belə müəyyən dərəcədə şi-
fahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin rolu var. Məhz bu təsirdə buradan başlayır. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin tədrisi vətənpərvər ruhda tərbiyə olunmuş vətənə la-
yiqli bir şəxsiyyətin yetişdirilməsində ona vətənə sevgi, vətənə hörmət, vətəni qoruma və ya-
delli işğallarına qarşı mübarizə aparmaq hislərinin aşılanmasında və formalaşmasında qabaq-
cıl rola malikdir. Uşaqların əxlaqının tərbiyə olunması, mənəvi cəhətdən inkişafının təmin 
olunması, gələcəkdə hər birinin müəyyən bir sahəyə yiyələnməsi üçün ilkin təməlin qoyul-
ması, özünütanıma və özünüinkişaf xüsusiyyətlərinin aşılanmasında və inkişafında şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələrinin tədris olunması müstəsna rol oynayır. Bəs bu təsir necə baş verir? 
Bildiyimiz kimi hər bir kəs uşaq və ya yeniyetmə dövründə oxuduğu dastan, nağıl və əfsanə-
lərdə rastlaşdıqları qəhrəmanları özləri üçün ideal olaraq seçir və ya özlərini onların yerində 
hiss edərək oxuduqları şeylərin bəzilərin qismən də olsa həyatlarında tətbiq etməyə başlayır-
lar. Təbii ki, bu tətbiq ediləcək şeylərin faydalı və düzgün seçimi məsələsində ibtidai sinif 
müəllimlərin üzərinə böyük yük düşür. Bu yükü qaldırmaq onlardan pedaqoji ustalıq və müa-
sir düşünmə qabiliyyəti tələb edir. 

Ümumilikdə hər bir ölkənin ədəbiyyatı xalqın köklərinə toxunduğu kimi onu bir parçası 
olan şifahi xalq ədəbiyyatı da xalqın köklərinə toxunaraq ona müraciət edənləri mənsub oldu-
ğu xalqın tarixinə dair qısa bir səyahətə çıxarır. Bu səyahət tədris ilə birləşdikdə uşaqlar mən-
sub olduqları xalq barədə dolayı yollarla da olsa lazımı məlumatlar (xalqın mədəniyyəti, dili, 
məişəti, dini, qonşu olduğu xalqlar və s.) əldə edə bilirlər. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri-
nin tədrisi uşaqlara digər fənlər haqqında da kiçikdə olsa məlumatlar ötürür. Şifahi xalq ədə-
biyyatının bir hissəsi olan epik əsərlərin də tədrisdə əhəmiyyəti vardır. Axıcı bir üsluba sahib 
olan epik növ aid nümunələrin tədrisi nitq, təfəkkür və yazı qabiliyyətinin yaranmasında və 
inkişafında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Axıcı nitq qabiliyyəti, daxili nitq, mimika və jest-
lərdən istifadə imkanı, müxtəlif hadisələrin müstəqil şəkildə münasibət bildirmə, analiz qabi-
liyyətinin yaranması və inkişafını təmin edən vasitələrdən biri də şifahi xalq ədəbiyyatının 
epik növünə məxsus nümunələrin tədris olunmasıdır. 

Bəs bu yaranma və inkişaf necə baş verir? Uşaqlar həm həyatlarında, həm də təhsil aldıq-
ları dövr ərzində bir çox yalan və ya doğru, yaxşı və ya pis, düz və ya səhv olan bir çox hadi-
sələrlə, insanlar və s. ilə qarşılaşırlar. Bunlardan doğru olanın seçilməsi və lazım olduğu za-
man tətbiq edilməsini uşaqlara öyrətmənin asan və maraqlı yollarından biri şifahi xalq ədəbiy-
yatı nümunələrinin tədris edilməsidir. Uşaqlar ibtidai və ya orta məktəb müəllimlərinin kömə-
yi ilə həmin bu nümunələrdə təzahür edən hadisələrdən düzgün olanın seçməyi və tətbiq et-
məyi öyrənir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün tədrisinin əhəmiyyəti ilə ümumi şəkildə tanış ol-
duq. Həmçinin epik növə məxsus janrların hər birinin ayrılıqda tədrisi əhəmiyyəti ilə də bağlı 
məsələlərə diqqət yetirmək vacibdir. Epik növün janrlarının tədrisdəki əhəmiyyətindən danı-
şarkən ilk növbədə onların qədimlik səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. 

Epik növün bizə məlum olan əfsanə, rəvayət, lətifə, nağıl, atalar sözü və məsəl, tapmaca, 
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yanıltmac və Dastanların hər birinin tədrisdə xüsusi əhəmiyyəti vardır. Epik növün ən qədim 
janrlarından biri hesab edilən əfsanələr ağlasığmaz, möcüzəli, real hadisələrlə əlaqəsi olmadı-
ğına görə onun tədrisi uşaqların dərketmə qabiliyyətini, varlıq və yoxluq anlayışlarını barədə 
ilkin rüşeymlərin yaranmasına şərait yaradır. Əfsanələr bir çox hadisələr haqqında söyləndiyi 
üçün (heyvan, quş, yer, tayfa, xalq, nəsil, səma cisimlərinin adları ilə bağlı) şagirdlər bəzi ob-
yektlər haqqında müxtəlif məlumatlar əldə edirlər. Əfsanələr həqiqəti əks etdirməsə də maraq-
la oxunduqları üçün şagirdlərin nitq qabiliyyətinin formalaşması və inkişafında da təsiri bö-
yükdür. 

Əfsanələrdən fərqli olaraq rəvayətlər müəyyən dəyişikliyə uğrasa da real hadisələri əks et-
dirir. Tədrisi əhəmiyyəti isə şagirdlərə əlavə olaraq tarix və coğrafiya haqqında məlumat verir. 
Rəvayətlərin məhz tarixi şəxsiyyətlər və coğrafi ərazilər haqqında olması da bunun bariz sü-
butudur.  

Lətifələr cəmiyyətdəki qüsurları əks etdirdiyi üçün onların tədrisi uşaqların əxlaqının tər-
biyə olunması, balacaların gələcəkdə öz ixtisaslarına mükəmməl şəkildə sahiblənməsi və və-
tənə, millətə xeyirli bir şəxsiyyət kimi böyüməsi üçün müəyyən məsləhətlər verərək özünü 
tərbiyəni formalaşdırır və inkişaf etdirir. Lətifələr uşaqlara fikir bitkinliyi və özünüifadə kimi 
bacarıqların da aşılanmasında öz tövhələrini vermişdir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatına aid janrların hər birində bu cür ifadələrlə qarşılaşmaq mümkün-
dür. Hər cümləsində öz xalqının öyüd-nəsihətini yaşatmağa çalışan atalar sözləri və məsəllər 
də belə janrlardan biridir. Bir və ya bir neçə cümlədən təşkil olunan atalar sözləri və məsəllər-
də dərin məna, hikmətamiz fikirlər, vətənpərvərlik, mərdlik və qoçaqlığa səsləyən çağırış tipli 
söz və ifadələr, həmçinin şəri məğlub etmə arzusu öz əksini tapmışdır. O səbəbdəndir ki, hə-
min folklor nümunələrinin bu janra aid olanları V sinifdən etibarən öyrənilməyə başlayır. Ata-
lar sözləri və məsəllərlə bağlı bir çox müxtəlif nümunələr öyrədilməyə çalışılır. Epik növdə 
atalar sözü və məsəllərin mövcudluğu onun tədrisini daha da əhəmiyyətli edir. Çünki uşaqlar 
balacalığından etibarən böyüklərin sözünə qulaq asmağı və ona əhəmiyyət verməyi mənəvi 
bir borc olaraq mənimsəyir. Xalqın təfəkkürünün və zəngin təcrübəsinin məhsulu olan atalar 
sözü və məsəllər tədris prosesində öyrənmə və özünü inkişaf arzusunda olan hər bir şəxsiy-
yətin yolunda bir çıraqdır. 

Epik növün tədris prosesindəki əhəmiyyətini sübuta yetirən janrlarından biri də tapmaca-
lardır. Tapmacalarda bəzi əlamətləri sadalanaraq gizlənmiş olan obyektlərin tapılması məsələ-
si olduğu üçün kiçik tədqiqatçıların obrazlı təfəkkürünün inkişafına və onların bilik səviyyələ-
rinin yoxlanmasına şərait yaradır. Tapmacaların köməyi ilə müəllimlər tədris prosesində uşaq-
ların təfəkkürünün inkişaf səviyyəsini müəyyən edə bilirlər. 

Yanıltmaclar tədris ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin həllində geniş şəkildə istifadə olunur. 
Nitq qüsurlu uşaqların nitqinin inkişafı, loqopedlərin müalicə olunması, bəzi səsləri tələffüz 
edə bilməyən uşaqların nitq inkişafının təmin olunmasında yanıltmaclarında böyük rolu var-
dır. Şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün tədrisinə ayrılan zamanın böyük bir hissəsini 
məhz dastanlar təşkil edir. 

Dastan yaradıcılığı da uşaqların formalaşmasına öz tövhələrini vermişdir. Dastanlarda tə-
rənnüm olunan qəhrəmanların gördüyü işlər, hər bir obrazın özünəməxsus səciyyəsi, obraz sa-
yının çoxluğu, dastanların bir neçə fərqli mövzularda səsləndirilməsi, xalqın tarixi ilə bağlı bir 
çox məlumatları özündə əks etdirməsi və s. kimi məsələlər şəxsiyyətin formalaşmasında təd-
risə cəlb olunmalı ən vacib məsələlərdəndir. Folklorun tədrisinin əhəmiyyətinə ümumi şəkildə 
aşağıdakı cədvəldən nəzər salaq.  
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Cədvəl 1. Şifahi xalq ədəbiyyatına aid olan folklor nümunələrinin tədrisi əhəmiyyəti 
 

Tərbiyəvi əhəmiyyəti Tədrisi əhəmiyyəti 
Məktəblilərdə əxlaqi keyfiyyətlərin forma-
laşdırılması. 

Uşaqlarda özünü inkişaf etdirmənin təmin 
olunması. 

Davranış (evdə və ya ictimai yerlərdə) qay-
dalarının müəyyənləşdirilməsindəki prob-
lemlərin həlli. 

Hadisələrə müstəqil şəkildə yaradıcı müna-
sibət bildirmə bacarığının formalaşdırılması 
və inkişafı. 

Uşaqların vətənpərvər ruhda tərbiyə olunma-
sının təmin edilməsi məsələsinin həlli. 

Öz ixtisasına mükəmməl şəkildə yiyələnmiş 
mütəxəssislərin yetişdirilməsi üçün zəruri 
olan biliklərin verilməsi. 

Yaxşı və pisi, doğru və yalanı bir-birindən 
fərqləndirə bilmə qabiliyyətinin formalaşdı-
rılması. 

Müxtəlif mövzularda zəruri olan məlumat-
ların verilməsi, mənimsədilməsi və ötürül-
məsinin təşkili. 

Vətəni sevmə və düşməncə olan yad təsir-
lərə qarşı qorumağa çalışma hislərinin aşı-
lanması. 

Gənc tədqiqatçılarda tədqiqatçılıq qabiliy-
yətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün lazım 
olan şəraitin təşkili. 
 

 
Folklor nümunələrinin tədrisdəki əhəmiyyətinin nə dərəcədə olması onun tədris üsulundan 

və formasından çox asılıdır. Uşaqların folkloru çox sevməsinə baxmayaraq bəzən onları 
müəyyən bir janr daxilində sıxışdıraraq konkretləşdirməyə çalışılmışdır. Lakin bu heçdə doğ-
ru seçim deyildir. Həmçinin onlara kəsb etdiyi mahiyyəti başa düşmədiyi halda müəyyən bir 
mövzu ilə bağlı olan folklor materiallarının əzbərlədilməyə çalışılması da tədrisdəki nöqsan-
lardan biridir. 

Folklor nümunələrinin tədrisindəki ən mühüm məsələlərdən biri onların məzmunun mə-
nimsədilməsidir. Məktəblilər folklorun əzbərlənməsini bir məcburiyyət olaraq görməməli və 
onu sevməlidir. Hər bir sahədəki inkişaf kimi tədrisdə də müasir üsullardan istifadə getdikcə 
məcburi hala çevrilməyə başlayır. 

Folklor materiallarının tədrisi zamanı müxtəlif üsullardan istifadə etmək onun əhəmiyyəti-
ni artırır. Tədris zamanı müxtəlif oyun, düşündürücü sual, şəkil, videomaterial və mümkün ol-
duğu halda ekskursiyalardan istifadə edildiyi zaman uşaqlar mövzuya daha da maraqla yana-
şar və mənimsəmələri daha asan olar. Misal üçün deyə bilərik ki, dastanların tədrisi zamanı 
qəhrəmanlara aid fotoşəkillərin və ya həmin dastan əsasında çəkilmiş filmlərdən qısa fraq-
mentlərin nümayişi və hətta, uşaqların daha çox marağının cəlb edən hissələrin səhnəcik şək-
lində təşkili sonda isə onların marağını cəlb edəcək müxtəlif suallarla auditoriyaya müraciət 
olunması tədris prosesini həm əyləncəli, həmdə öyrədici şəkildə qurmağa imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Əlbəttə, problemin aktuallığını şərtləndirən səbəblərdən biri də in-
diki məktəb proqramlarının (kurikulumların) reallaşdırılmasından irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yazı mədəniyyətinin yaranması, inkişaf istiqamətləri, vasitələri 
haqqında kifayət qədər araşdırmalar aparılsa da, müasir dünyada yazı mədəniyyətinin elmi-
texniki əsrin tələbləri baxımından yeniləşməsi, həm nəzəriyyəçilərin, həm də bu mədəniyyəti 
formalaşdıranların qarşısında yeni vəzifələr qoymuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işindən tələbələr, orta məktəb müəl-
limləri problemə yanaşma baxımından faydalana bilərlər. 
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Г.А. Новрузова 
 

Место для обучения устной литературе в V-IX классах 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается проблема формирования письменных и устных навыков 
учащихся V-IX классов. До сих пор проводились различные исследования в этой облас-
ти. Однако существуют проблемы в формировании письменных и устных навыков в ус-
ловиях реализации учебных планов, применяемых в системе образования Азербайджа-
на. В учебной программе по литературе, используемой в настоящее время в общеобра-
зовательных школах, основной задачей предмета литературы является ознакомление 
учащихся с образцами устной и письменной литературы, созданной нашим народом, 
анализ и оценка прочитанного, развитие навыков рисования, речи культура, словоупот-
ребление показано, чтобы служить в формировании. 

 
G.A. Novruzova 

 
A place for teaching oral literature in grades V-IX 

 

Summary 
 

The article deals with the problem of forming students' written and oral skills in grades V-
IX. So far, various studies have been conducted in this area. However, there are problems in 
the formation of written and oral skills in terms of the implementation of curricula applied in 
the education system of Azerbaijan. In the curriculum of literature currently used in secondary 
schools, the main task of the subject of literature is to acquaint students with the examples of 
oral and written literature created by our people, to analyze and evaluate what they read, to 
develop drawing skills, speech culture, word usage shown to serve in the formation. 
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İnkişafetdirici təlim mühitində Azərbaycan tarixinin tədrisində       
formalaşdırılan kompetensiyaların mahiyyəti 
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Rəyçilər: t.ü.e.d., dos. S.M. Seyidova, 
                p.ü.f.d.  D.M. Musayev  
 
Açar sözlər: Azərbaycan tarixi, inkişafetdirici təlim, kompetensiya, təlim prosesi 
Ключевые слова: история Азербайджана, развивающее обучение, компетенция, 

процесс  изучения 
Key words: history of Azerbaijan, developmental training, competencia, learning process 
 
Müasir dövrdə respublika məktəblərində şəxsiyyətyönlü və inkişafetdirici təhsil sistemi 

tətbiq olunur. Bu təhsil şagirdlərdə bilkilərin, bacarıqların, intellektin, iradənin, emosiyaların, 
motivlərin və digər idrak xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur.  

İnkişafetdirici təlim elə tətbiq olunmalıdır ki, tapşırıqları yerinə yetirmək arzusu və stimu-
lu yaratsın. Olduqca sadə və eyni zamanda çətin tapşırıq marağı azaldır. Çətin, lakin yerinə 
yetirilməsi mümkün olan tapşırıq şagirddə öz imkanlarına inam formalaşdırır. Onun şəxsiyyət 
kimi formalaşmasına motiv yaradır. 

Respublikamızda təhsil sistemi təlim prosesinin innovativ təşkili və bununla bağlı olaraq 
keyfiyyətin yüksəldilməsinə yönələn qərarların qəbulu ilə xarakterizə olunur. Bu baxımdan 
təhsilverənlərin təhsil kompetensiyalarına, onların tətbiqi və formalaşdırılmasına xüsusi diq-
qət yetirilməsi vacib məsələlərdəndir (1, s. 154). 

Müasir dövrdə kompetensiya anlayışı metodologiya və didaktikada, eyni zamanda orta 
məktəb və ali təhsil proqramlarında geniş istifadə olunur. Latın dilindən tərcümədə - compe-
tentia – bilik və bacarıqları birləşdirən xüsusiyyət kimi ifadə edilir. Kompetensiya ilk dəfə 
1965-ci ildə N. Homski tərəfindən dilçilik sahəsində tətbiq edilmişdir.  

Araşdırmalar zamanı kompetensiyanın inkişaf tarixini aşağıdakı kimi müəyyən edə bilərik: 
 1959-cu il — kompetensiya bir nəzəriyyə olaraq hazırlanmışdır. 
 1970-ci il — kompetensiya koqnitiv psixologiyanın predmetləri sırasına daxil edilmiş-

dir. 
 1990-cı il kompetensiya təhsil sahəsinə daxil edilmişdir. 
 1996-cı il Bern şəhərində “Avropa təhsil sistemində kompetensiya“ adlı simpozium təş-

kil edilmişdir. 
 2002-2017-ci illərdə müasir təhsil sistemində tam olaraq kompetensialar tətbiq edil-

mişdir (2, s. 9). 
Təhsilverənlər kompetensiyaların müasir təhsil texnologiyaları ilə sıx bağlı olduğuna diq-

qət yetirməlidir. Təlim prosesində kompetensiyaların formalaşması təhsilverənlərdən xüsusi 
bilik bazasının olmasını tələb edir.  

Kompetensiyalar aşağıdakı açar sözlərlə xarakterizə olunur: 
 Düşünmək - informasiyanı mənimsəmək, informasiyalararası əlaqəni müəyyən edə 

bilmək, diskussiya zamanı bu informasiyadan istifadə etmək bacarığı 
 Əməkdaşlıq – müstəqil olaraq qərar qəbul etmək, qrupda işləmək, müəyyən öhdəlik-
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lərə yiyələnmək bacarığı 
 Təşkilatçılıq – Qrupun, eyni zamanda müstəqil olaraq müəyyən işləri təşkil etmək ba-

carığı 
 Adaptasiya -  İKT-dən istifadə etmək bacarığı, yenilikləri tətbiq etmək bacarığı (3, s. 

302). 
Bu təlim kompetensiyaları tarixin interaktiv təşkilini xarakterizə edir. 
Pedaqoji elmlər doktoru, Beynəlxalq Pedaqogika Akademiyasının akademiki A.V. Xutors-

koy təlim prosesinin kompetensiyalarını aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir: 
1. Qiymətləndirmə 
2. Ümumiləşdirmə 
3. Öyrədici 
4. İnformasiyalaşdırıcı 
5. Kommunikativ 
6. Sosial - əmək 
7. Şəxsi  inkişaf (3, s. 304). 
Təhsil kompetensiyaları şagirdlərə təkcə biliklər qazandırmır, eyni zamanda onlarda şəx-

siyyətin inkişafına səbəb olur. Kompetensiyalar təlim prosesinin sistemli təşkilində əsas rol 
oynayır. Çünki, kompetensiya bilik, dəyər, keyfiyyətlə bağlı olan bacarıqlar sistemidir. 

Bəzi tədqiqatlarda kompetensiya şəxsi psixoloji xüsusiyyət kimi qeyd edilir. Lakin, bəzi 
tədqiqatlar göstərir ki, kompetensiya təkcə psixoloji xüsusiyyət deyil, ümumi bacarıq norma-
larının olduğu keyfiyyət sistemidir. 

Kompetensiya şagirddə müasir dövrün tələblərinə uyğun bacarıqların, yaradıcı qabiliyyət-
lərin formalaşdırılmasına xidmət edən bir sistemdir. Şagird üçün kompetensiya onun gələcək 
inkişafına istiqamət verən bir qüvvədir. Çünki, bu sistem şagirdlərdə gələcəyə hazırlıq, müs-
təqil işləmək bacarığının inkişafına xüsusi diqqət yetirir. 

Bəzi tədqiqatçılar qeyd edir ki, kompetensiyalar nə didaktik, nə də pedaqoji baxımdan heç 
bir aktuallıq daşımır. Bilik, bacarıq, vərdişlər və s. didaktikanın elementləri arasında daim 
mövcud olmuşdur. Təlim prosesində sistemliliyin yaranması kompetensiyanın funksiyaları 
arasındadır. Bununla yanaşı, öyrənilmiş biliklərin praktikaya tətbiqi bacarığı da kompetensi-
yanın funksiyalarına daxildir. Kompetensiyaların yaradıcılığı inkişaf etdirmək funksiyası da 
var. Təlim kompetensiyalarının əsas funksiyalarını və onun rolunu aşağıdakı kimi ümumiləş-
dirə bilərik: 
  Ümumtəhsil sistemində iştirak edənlərin, təhsilalanların gələcəyə hazırlanması 
  Şəxsi ideyaların təlim prosesində reallaşmasına təkan vermək, imkan yaradılması 
  Real obyektlər üzərində tədqiqat aparılaraq bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişafına şərait 

yaradılması 
  Biliklərin konkretləşdirilərək praktikada tətbiq etmək bacarığı 
 Predmet elementlərinin təlim prosesinə tətbiq olunması 
  Nəzəriyyə ilə praktikanın əlaqələndirilməsi nəticəsində konkret qərarların qəbul olun-

ması 
  Şəxsiyyətin şəxsi və sosial baxımdan təlim prosesində formalaşdırılmasının həyata ke-

çiriliməsi (4, s. 57). 
Beləliklə, şagirdlər üçün əlavə addımların atılması, tədris materialının şagirdlər tərəfindən 

əsaslı dərk olunmasının təşkil edilməsi, bu məqsədlə müəllimin şagirdlərin şüurunu hərəkətə 
gətirməsi, onları düşünməyə,fikir yürütməyə vadar etməsi, onların diqqətini öyrənilən hadisə-
lərdə səbəb-nəticə əlaqələrinə yönəltməsi, müəllimin rəhbərliyi ilə şagirdlərin müəyyən əqli 
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nəticələr çıxarması və s. Bu kimi məsələlər kompetensiyaların intensiv şəkildə formalaşma-
sına kömək edir. 

Nəticədə şagirdlər idrak əməliyyatları olan müqayisə, təhlilə, ümumiləşdirməyə, mücər-
rədləşdirməyə daha çox müraciət etməli olurlar. 

Əsas kompetensiyalar aşağıdakılardır: 
— İnsanlar ana dilində ünsiyyət qura bilməlidirlər 
— Ən azı bir xarici dildə ünsiyyət qurub danışa bilməlidirlər 
— Riyazi savadı olmalıdır 
— Elm və  texnologiyada sadə və mürəkkəb bacarıqlara sahib olmalıdır məsələn kompüter 

proqramını bilməsi, slayd qura bilməsi və s.  
— Sosial və vətəndaşlıq kompetensiyaları olmalıdır 
— Yenilik və sahibkarlıq hissi kompetensiyaları olmalıdır 
— Müstəqil öyrənmə kompetensiyaları olmalıdır (əgər bu bacarığı olmazsa digər bacarıq-

ları mənimsəməkdə çətinlik çəkə bilər). 
— Texniki kompetensiya-şagird gördüyü işin əsas tərkib hissəsini müəyyən etməyi bacar-

malıdır 
— Davranış kompetensiyası  (şəxsi  keyfiyyətlərin təsviri üçün nəzərdə tutulan bacarıqdır)  
— Siyasi və sosial kompetensiyalar oz üzərinə məsuliyyət götürmək bacarığı birgə qərar 

qəbul etmək bacarığı və s. kimi bacarıqlar formalaşmalıdır  
— Çoxmədəniyyətli cəmiyyətin həyatı ilə əlaqəli kompetensiyalar (tolerantlıq, irqi ayrı-

seçkiliyə qarşı və s.) inkişaf etməlidir   
— Şifahi və yazılı ünsiyyətdə kompetensiyalar (orta təhsilli insanın ictimai həyatda şifahi 

və yazılı ünsiyyət hazırlığını bildirən bacarıqlar) 
— İKT sahəsində kompetensiyalar (informasiya texnologiyalarını tətbiq etmək, reklam 

vasitəsilə yayılan xəbərlərə tənqidi yanaşma bacarığı) (5, s. 14). 
Metakompetensiyalar (əsas bacarıqlardan əlavə, şagirddə daha da böyük bacarıqların for-

malaşması): 
— Tənqidi təfəkkür (məsələn, sinifdə müzakirə olunan mövzuya şagirdin yanaşması); 
— Yaradıcı yanaşma (şagirdin mövzuya daha yaradıcı yanaşaraq onu dərk etməsi);  
— Təşəbbüskarlıq (şagirdin bilik ehtiyatını toplaması, fürsətləri qiymətləndirməsi, insan-

ların ictimai ünsürlər kimi faktorlar onların təşəbbüskarlıq səviyyəsinə təsir edir. Dövlətin tə-
şəbbüskarlığı isə cəmiyyəti canlandırmaq və dəstəkləmək üçündür); 

— Problemlərin həlli (insanın problemin həlli yolunu daha tez və sadə yolla tapmağa qadir 
olması);  

— Riskin qiymətləndirilməsi (çox risk edən insan riski daha rahat qiymətləndirməyə qadir 
şəxsdir);  

— Qərarların qəbul edilməsi (doğru qərar verənlər qərarları daha rahat qəbul etməyi baca-
rırlar); 

— Hisslərin konstruktiv (qurucu) idarə edilməsi (insanların ağılla hərəkət etməsi, özündən 
tez çıxması, hisslərini çilovlaya bilməsi, hərəkətlərinə daha çox diqqət göstərməsi və s.). 

Kompetensiya anlayışı kurikulumun inkişafının əsasıdır. Kompetensiya bilik, bacarıq və 
dəyərlərin düzgün şəkildə tətbiq edilməsidir. Təhsilalanların biliyi, bacarığı və dəyərlərini real 
həyatın ehtiyaclarına tətbiq etmək kompetensiyanı xarakterizə edir. 

Məqalənin aktuallığı. İnkişafetdirici təlim mühitində Azərbaycan tarixinin tədrisində for-
malaşdırılan kompetensiyaların mahiyyətinin aydınlaşdırılması nöqteyi-nəzərindən məqaləni 
aktual hesab etmək olar. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Kompetensiyanın təsnifatı, inkişaf tarixi müəyyənləşdirilərək  
mahiyyətinə aydınlıq gətirilmişdir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən fikirlər və əldə olunan 
nəticələr tarixin tədrisi metodikası elminin nəzəri məsələlərini zənginləşdirməklə yanaşı, şa-
girdlərdə bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesində müəllimlər və pedaqoji ixtisaslı 
kadrlar üçün faydalı ola bilər. 
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Сущность компетенций, формируемых при преподавании  

истории Азербайджана в развивающей среде обучения 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается использование компетенции в преподавании истории 
Азербайджана, сущность и виды компетенции. При этом отмечалась история и разви-
тия компетенции. 
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The essence of the competencies formed in the teaching of the  

history of Azerbaijan in the developmental learning environment 
 

Summary 
 

The article discusses the use of competence in the teaching of Azerbaijani history, the 
essence and types of competence. At the same time, the history and development of the 
competence was noted. 
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Müasir təhsil sistemində sinifdə kollektiv fəaliyyətinin həm frontal, həm də qrup şəklində  

təşkilinin müxtəlif formalarından geniş istifadə olunur. Fəal təlimin iş formalarına  aiddir: 
— fərdi iş;  
— qruplarla iş                                                                                                                       
— cütlük şəklində iş                                                                                                           
— bütün sinif şəklində iş 
Fəal təlimin ən geniş istifadə olunan üsulu qrup işi formasıdır. Bu iş forması şagirdlərə 

əməkdaşlıq etməyi, təfəkkür inkişaf etdirməyə, onlar fikirlərini sərbəst çatdırmağı, yaradıcı 
fəaliyyət göstərməyi öyrədir. Qrup texnologiyasında qruplararası işi də qeyd etmək lazımdır 
(hər qrupun öz vəzifəsi olur). Qruplarla iş zamanı uşaqlar kiçik qruplarda birləşir, ümumi 
mövzu ətrafında müzakirələr aparırlar. Müəllim tərəfindən düzgün rəhbərlik və idarəetmə ilə 
bu tədris formaları ümumi məqsədin dərk edilməsini, vəzifələrin məqsədəuyğun bölüşdürül-
məsini həyata keçirməyə imkan verir. İstər fəal, istərsə də interaktiv təlim metodlarından is-
tifadə müəllimin pedaqoji, metodiki ustalığından çox asılıdır. Müəllim işin gedişatına nəzarət 
edir, qrup üzvlərinin işinə müdaxilə edə bilər, suallara cavab verir, mübahisələri, iş prosesini 
tənzimləyir və lazım olarsa şagirdlərə kömək edir. Bu texnologiya ilə həm güclü, həm də zəif 
şagirdləri öyrətmək mümkündür. Müəllim zəif uşaqlara daha çox diqqət ayırmalı, kömək et-
məlidir. 

Kollektiv fəaliyyət kimi qrup texnologiyaları aşağıdakıları əhatə edir: 
— ümumi məqsəd 
— ünsiyyət 
— əməkdaşlıq 
— qarşılıqlı anlaşma 
— birgə fəaliyyət (1, s. 60-63) 
Qrupda işləmək şagirdlərə öyrənmə fəaliyyətini dərk etməyə kömək edir. İlk olaraq, bir-

likdə işləyərək, şagirdlər rolları bölüşdürür, fəaliyyətləri planlaşdırır. Qruplar eyni və ya fərqli 
tapşırıqları yerinə yetirə bilər. Bundan asılı olaraq vahid və diferensiallaşdırılmış qrup işi 
fərqləndirilir. 

Qruplarla iş bütün əsas didaktik problemləri həll etmək üçün istifadə edilə bilər: tapşırıqla-
rın yerinə yetirilməsi, təkrarı, yeni materialın öyrənilməsi və s. Müəllim yaxşı ünsiyyət mədə-
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niyyətinə malik olmalıdır, tez-tez şagirdlər arasında münasibət qurmaq üçün səy göstərməli-
dir, onları həvəsləndirməlidir (2, s. 77-78). 

Təlim prosesində qrup işinin təşkili olduqca mürəkkəb prosesdir. Buna səbəb şagirdlərin 
müxtəlif psixoloji xüsusiyyətlərə malik olmasıdır. Qrup işinin təşkili zamanı şagirdlər müxtə-
lif psixoloji situasiyalar yaşayırlar. Təlim-tərbiyə işinin təşkili zamanı hər bir şagirdin psixo-
lojı və yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Qrup işinin təşkili tərbiyələndirici funksiyanı ye-
rinə yetirir, şagird şəxsiyyətinin inkişafında böyük rol oynayır. Qrup işi ictimai həmrəylik, 
yoldaşlıq, humanizm və s. kimi yüksək əxlaqi hissləri  formalaşmalaşdırır. Qrup işinin təşkili 
zamanı qavrayış, təxəyyül, təfəkkür və nitq qabiliyyətləri inkişaf edir (3, s. 41). 

Qeyd etmək lazımdır ki, qruplar təhsilalanların uyğunluq səviyyəsindən, təlim dərəcəsin-
dən, fənn üzrə dərsdənkənar məlumatlılıq səviyyəsindən asılı olaraq formalaşdırılmalıdır ki, 
bu da bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlamağa və kompensasiya etməyə imkan verəcəkdir. 
Müəllim unutmamalıdır ki, qrupda bir-birinə mənfi münasibət bəsləyən şagirdləri birləşdir-
mək yolverilməzdir. 

Yuxarıdakılara əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, müəllim hər bir qrup üçün tapşırıqları, 
iş planını və mərhələlərini dəqiq şəkildə formalaşdırmalıdır. Vaxt keçdikcə uşaqlar bunu öz-
ləri öyrənə biləcəklər. Qrupla iş forması şagirdlər tərəfindən artıq formalaşmış bacarıq və bi-
liklərə əsaslanmağı nəzərdə tutur. Qrup dərslərindən nəticə əldə etmək üçün müəllim sinfi çox 
yaxşı bilməlidir (metodiki məsləhətlər vermək, onların biliklərinin keyfiyyətini yoxlamaq). 
Hazırlığa sərf olunan bəzi əlavə vaxt böyük pedaqoji qazancla kompensasiya olunur (4, s. 23). 

Müasir məktəb şagirdlərin xüsusiyyətlərini, imkanlarını və maraqlarını nəzərə almaqla on-
ların təhsil ehtiyaclarını təmin etməli, özünü doğrultmaq üçün şərait yaratmalı, yaradıcı intel-
lektual əməyə hazırlamalıdır. Bilik və bacarıqların mənimsənilməsini tələbələrin yaradıcılıq 
qabiliyyətlərinin inkişafı ilə necə birləşdirmək olar? Öyrənmə fəaliyyətini necə daha maraqlı 
və rəngarəng etmək olar? Bu sualların cavabını sinifdə qrup işini təşkil etməklə tapmaq müm-
kündür. Qrup işinin bir sıra üstünlükləri var. Tədqiqatçı metodistlər müəyyən etmişlər ki, 
dərslərdə qrup işindən istifadə tədris materialının dərketməsini, şagirdlərin idrak fəallığı və 
müstəqilliyini artırır. Dialoq aparmaq, öz fikrini bildirmək, özünütənqid hissi formalaşır (5, s. 
25).  

Qrup işinin çatışmamazlığı ondan ibarətdir ki, bu formanı hazırlıqsız sinifə tətbiq etmək 
mümkün deyil. Bu iş forması hər sinifdə tədbiq edilə bilməz, bu da uşaqların psixi xüsusiyyət-
ləri ilə bağlıdır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qrup işini tədbiq etmək üçün müəllim öz sinfini 
hərtərəfli öyrənməli və araşdırmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, aşağı sinif şagirdləri ilə qrup 
işinin təşkilinin öz xüsusiyyətləri vardır:  

— uşaqları qruplarda işləməyə məcbur etmək olmaz; 
— birgə iş 1 və 2-ci siniflərdə 15-20 dəqiqədən, 3 və 4-cü siniflərdə isə 20-30 dəqiqədən 

çox olmamalıdır;  
— bir-birinə mənfi münasibət göstərən uşaqları birləşdirmək mümkün deyil; 
— şagirdlər arasında münasibətin yaranması üçün müəllimin xüsusi səyi tələb olunur (5, s. 

13). 
Nəticədə qeyd etmək lazımdır ki, ümumtəhsil məktəblərin qruplarla işin psixoloji, didak-

tik və fəlsəfi cəhətdən düzgün və düşünülmüş şəkildə təşkili şagirdlərin tarix fənninin yaradıcı 
səviyyədə mənimsəməsinə kömək edə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Tarix dərslərində qruplarla işin təşkilinin mahiyyəti əsas xüsusiy-
yətləri və istiqamətlərinin təhlili baxımından məqaləni aktual saya bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. “Qruplarla iş” metodunun həm təlim, həm tərbiyəvi cəhətləri 
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tədqiq edilərək üzə çıxarılmışdır. Metodun səciyyəvi cəhətləri müəyyənləşdirilərək onun ma-
hiyyətinə aydınlıq gətirilmişdir. Ümumtəhsil məktəblərində tarix dərslərində “qruplarla iş” 
metodunun səmərəli yolları diqqətə çatdırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər və nəticələr 
tədris prosesində şagirdlər üçün inkişaf mühitinin tənzimlənməsinə şərait yaratmaqla bərabər, 
ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində irəli sürülən 
metodik məsləhətlərdən də istifadə edə biləcəklər. 
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Суть организации работы с группами на уроках истории 
 

Резюме 
 
В статье дано обоснование актуальности метода «работы с группами» при изучении 

истории в средних школах. Рассмотрены его дидактические функции. Дается разъясне-
ние значимости содержания метода «работы с группами».  

                                                                       
                  N.N. Aghayarli  

 
The essence of organizing work with groups in history lessons 

 
Summary 

                                                                                   
The relevance of using the method “group work” in the study of history in secondary 

schools has been based in the article. Its didactic functions have been brought clarity. The 
essence and content of the method of  "group work" have  been  interpreted  in the article. 
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“Biz bu gün də, gələcəkdə də gənclərimizi təhsilə, biliyə cəlb etməliyk, təhsilin keyfiyyə-

tini artırmalıyıq, təhsil sahəsini daha da mükəmməlləşdirməliyik”  
Heydər Əliyev 

  
Təlim prosesində biliklərin fəaliyyətə çevrilməsi qiymətləndirmə ilə nəticələnir. Yeni ku-

rikulum konsepsiyasına görə, qiymətləndirmə təhsilalanların bilik və bacarıqlara yiyələnməsi, 
onlardan istifadə etmək imkanları haqqında məlumatların toplanması prosesidir. Qiymətlən-
dirmə bir çox fərqli məqsədlərə xidmət edir. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə prosesi bütün sa-
hələrdə çox vacib addımdır. Xüsusən də təhsil sahəsində. O, şagirdlərin nailiyyətləri, bilik 
fəaliyyətlər barədə düzgün istiqamət verə, onların inkişafını davamlı şəkildə izləməyə imkan 
verir. Həmdə bundan əlavə müəllim də öz fəaliyyətini təhlil edərək dərsin effektivliyini təmin 
etməli, təlimin məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirməlidir. Günümüzdə biz qiymətləndirmə 
ilə bağlı bir sıra problemlərlə qarşılaşırıq. Belə ki, təlim prosesində şagird də, valideyn də əsa-
sən alınan qiymətə köklənir. Şagird evə daxil olan kimi valideyn bu gün neçə qiymət aldığını 
soruşur. Bu bir növ şagirdlərin psixologiyasına təsir edir. Bizə şagirdin neçə qiymət alması 
deyil, onun bilik və bacarığının hansı səviyyədə olması maraqlı olmalıdır. 

Yeni qiymətləndirmə sisteminin hazırlanması Təhsil Sektorunun İnkişafı layihəsində prio-
ritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olunmuşdur. Təlim və tədris prosesinin təkmilləşdiril-
məsi, ölkə üzrə şagirdlərin nailiyyətləri barədə obyektiv məlumatların əldə edilməsi, habelə 
dövlət təhsil standartlarının monitorinqinin həyata keçirilməsi üçün müasir qiymətləndirmə 
mexanizmlərinin yaradılması mühüm vəzifə kimi irəli sürülür. Təhsilin keyfiyyətinin müəy-
yənləşdirilməsində əsas göstərici şagirdin təlim nəticələri olduğundan, həmin nəticələrin ob-
yektiv qiymətləndirilməsi də keyfiyyəti üzə çıxaran ən etibarlı mənbə hesab olunur (1). 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətəndirilməsinin standartlar əsasında qurulması onun daha ob-
yektiv olduğunu göstərir. Bununla müəllim və şagirdlər onların qarşısına qoyulan tələbləri qa-
baqcadan aydın görür və ona nail olmağa çalışır. 

Tədqiqatçılar ABŞ-dakı tədrisi Yaponiya və Asiyanın başqa ölkələrindəki tədrislə müqayi-
sə etmişdilər. Asiya müəllimlərinin tədrirsi daha effektli idi. Tədqiqatçılar belə nəticəyə gəldi-
lər ki, bunun əsas səbəbi Qərb müəllimlərinin qabiliyyət və bacarığa, Asiya müəllimlərinin isə 
səy və əzmkarlığa önəm verməsi olub. Təklif edilən digər səbəb Asiya müəllimlərinə sinifdən 
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kənarda hazırlıq üçün daha çox vaxt ayırmağa icazə verilməsi idi.  
Formativ qiymətləndirmənin əsas mənası “öyrənmək üçün qiymətləndirmə”, summativ 

qiymətləndirmə isə “öyrənmənin qiymətləndirilməsi”dir kimi izah oluna bilər (2). 
Bu fikirlərdən aydın olur ki, formativ qiymətləndirmə summativ qiymətləndirmədən fərqli 

olaraq təlimin son nəticəsini yaxud nailiyyəti ölçmür, o, təlim zamanı şagirdin öyrənmə prose-
sinin necə irəlilədiyini, baş verən dəyişiklikləri müəyyən edir. Formativ qiymətləndirmə şagir-
din nailiyyətlərinin əsas səbəblərini müəyyən edir. Sinif otaqlarında  formativ qiymətləndirmə 
yanaşma və üsullarından istifadə edən müəllimlər şagird nailiyyətlərinin səviyyəsini yüksəlt-
mək və şagird nəticələrinin daha ədalətli olmasına nail olmaq üçün tədrisin diferensiallaşdırıl-
ması yolu ilə onların müxtəlif ehtiyaclarını ödəməyə daha yaxşı hazırlaşır. 

Təhsil sistemlərində formativ qiymətləndirmənin daha ardıcıl istifadəsi maraqlı tərəflərə, 
onun siniflərdə daha geniş tətbiq edilməsinə, maneələrin aradan qaldırılmasına kömək edə bi-
lər. Bu sahədə aparılmış kəmiyyət və keyfiyyət tədqiqatları göstərdi ki, formativ qiymətlən-
dirmə bəlkə də indiyə qədər öyrənilmiş yüksək performansı təşviq etmək üçün ən vacib mü-
daxilələrdən biri olmuşdur. “Dərs deməyi sevən müəllimlər uşaqlara öyrənməyi sevməyi öy-
rədirlər”. Məşhur ingilis pedaqoqu Robert John Meehanın bu fikri biz müəllimlər üçün çox ib-
rətamizdir. Fəal təlimdə istifadə olunan təlim üsulları qarşımızda duran şərəfli vəzifələrin ye-
rinə yetirilməsinə şərait yaradır. Öz təcrübəmə əsasən qeyd edə bilərəm ki, bəzi sadə üsullar 
belə yüksək nəticələr almağa, şagirdlərdə öyrənməyə maraq, həvəs yaratmağa yaxşı təsir edir. 
Məsələn, dərslikdə verilmiş hər hansısa bir mövzu haqqında təqdimatlar hazırlamaq, hətta ən 
zəif uşaqları belə fəallaşdırır. Belə olanda məktəblilər ən yaxşı təqdimatı hazırlamağa çalışır 
və bununla da şagirdlərin araşdırmaçılıq, yaradıcılıq və s. qabiliyyətləri də inkişaf etmiş olur. 

Şagirdlərin öyrənməyi öyrənmək üçün bacarıqlarının formalaşdırılması: 
 Şagirdlərə öz öyrənmələrini başa düşmələrinə və öyrənməyi öyrənməyə uyğun strategi-

yaların hazırlanmasına kömək etmək. 
 Şagirdlərin həmyaşıdları və özünüqiymətləndirmə bacarıqlarının formalaşdırılması. 
 Tədris və öyrənmə prosesinə diqqət yetirmək və şagirdləri bu prosesə fəal şəkildə cəlb 

etmək. 
Bununla yeni anlayışları sadəcə mənimsəmək yerinə, yeni ideyaları da geniş kontekstdə 

istifadə etməyi və öz fikirlərini mühakimə etməyi öyrənirlər. Müəllimlər üçün qiymətləndir-
mənin əsas vasitəsi formativ qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə öyrənənlərə möv-
zunu öyrədərkən onlara verilən məlumatlandırıcı rəydir və sözlərlə ifadə olunur, burada şa-
girdlər qiymət almaq xatirinə deyil bacarmaq xatirinə oxuyur. Formativ qiymətləndirmə mək-
təb daxili qiymətləndirmənin mahiyyətini təşkil edir. Bu qiymətləndirmə vasitəsilə şagirddən 
şifahi yaxud yazılı cavab alıb, onun təlim səviyyəsini müəyyənləşdirmək, onu daha da irəli 
aparmaq mümkündür. 

Formativ qiymətləndirmə, əsasən, bu suallara cavab tapır: 
 Şagirdin hədəfi nədir, yəni şagird nəyi öyrənəcək? 
 Şagirdin mövcud vəziyyəti necədir, yəni hal-hazırda öyrənməli olduğu məsələdən nə qə-

dər xəbərdardır? 
 Şagird məqsədinə necə çata bilər, yəni nəyi etməlidir ki hədəfə çatsın? (3, s. 141) 
Təhsilalanların bilik və bacarıqlarının səviyyələri müxtəlif olur. Hər bir şagird öz maraq 

dairəsindən asılı olaraq müəllim tərəfindən izah olunan mövzunu müxtəlif cür qavrayır və tət-
biq etməyə çalışır. Mövzunu düzgün qavramayan şagirdin isə həvəsi azalır və oxumaq istə-
mir. Yeni qiymətləndirmə metodları və fərdi yanaşma ilə artıq bu problemi həll etmək müm-
kündür. Bununla, həm tədrisin keyfiyyəti yüksəlir, həm də şagirdlərin yalnız biliyi deyil, onla-
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rın dünyagörüşünü  də inkişaf edir. Formativ qiymətləndirmə vasitəsilə müəllim hər bir şagird 
ilə fərdi şəkildə işləmək imkanı qazanır. Lakin bunun üçün müəllim əvvəlcədən nəzərində 
plan tutmalı, müxtəlif səmərəli üsul və vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalıdır. Yoxlama nə-
ticəsində şagirdlərin keçmiş materialı necə mənimsədikləri, hansı səhvləri buraxdıqları, növ-
bəti dərslərdə ortaya çıxan problemlərin həllini formativ qiymətləndirmənin nəticələri əsasın-
da şagird nailiyyətini müəyyənləşdirmək olar. Formativ qiymətləndirmənin nəticəsi jurnala 
yazılmamasına baxmayaraq, onun nəticəsi şagirdin gündəlik fəaliyyəti və gələcək nailiyyəti 
üçün olduqca vacibdir. Qiymətləndirmə zamanı müəllim də öz işində düzəlişlər etməlidir. 
Çünki, çox vaxt şagird müəllimi qeyri-obyektivlikdə günahlandırır. Ona görə də müəllim və 
şagirdlər öz fəaliyyətlərini planlaşdırmağı bacarmalıdırlar. Müəllim təlimin nəticələrini təhlil 
etməli, buraxılan nöqsanları aşkar etməli və alınmış nəticənin qarşıya qoyulmuş məqsədlə uy-
ğun olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Şagird də verilən qiymətlərin onun fəaliyyətinin nə-
ticəsi olduğunu anlamalıdır. 

Qiymətləndirmə ilk növbədə uşaqda müsbət emosiyalar yaratmalıdır. Fəal (interaktiv) tə-
limdə müəllim ən çox şagirdin səhvlərini deyil, nailiyyətlərini vurğulamalı, cəzadan çox dəs-
tək verməyə arxalanmalıdır. Qiymətləndirmə “Səhv cavablar olmur, sadəcə onlar müxtəlif 
olur” prinsipi əsasında qurulur. Çox vacibdir ki, müəllim səhv cavabda “Sən düz demirsən” 
əvəzinə “Bir daha fikirləş, bu maraqlı fikirdir, lakin sualımız başqadır” kimi əks-əlaqə yarat-
sın. Cəzalandırmağa gəldikdə isə, müəllim çalışmalıdır ki, aqressiv cəzanın əvəzinə şagirdə 
həm özünün, həm də sinfin münasibətini çatdırsın və bununla onda müsbət münasibət qazan-
maq ehtiyacını canlandırsın (4, s. 31). 

Formativ qiymətləndirməni digər qiymətləndirmə növlərindən fərqləndirən əsas cəhət on-
dadır ki, müəllim hər bir şagirdlə fərdi şəkildə işləyir və onun mənimsəmə səviyyəsini daim 
nəzarət altında saxlayır. Biz formativ qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı vasitələrdən istifadə 
edə bilərik. 

 Sual-cavab  
 Müşahidə 
 BİBÖ və ya digər qrafiklər 
 Özünüqiymətəndirmə və yoldaş qiymətləndirməsi 
 Rubriklər 
İndi isə bunlardan bir neçəsinə nəzər salaq: 
Müəllimin şagirdlərə ünvanladığı suallar açıq və qapalı olmaqla 2 yerə ayrılır. Qapalı sual-

lar bir cavabı olan suallardır. Açıq suallar isə şagirdləri düşünməyə sövq edir və onların fikir-
lərini formalaşdırmaqla diqqətlərinin dərsə cəlb olunmasını təmin edir. 

Ümumtəhsil məktəblərində müşahidə formal və qeyri-formal şəkildə keçirilə bilər. Formal 
müşahidə əsasən müəyyən müşahidə vasitələrindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Müəllim 
şagirdlərin fəaliyyətini əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlarla müqayisə edir. Qeyri-formal 
müşahidə isə təlim prosesi zamanı həyata keçirilir. Bu tip müşahidə hər gün dərsdə aparıla 
bilər. 

Sinifdə qiymətləndirməni yalnız müəllim aparmır, belə ki, şagirdlər də, həm özlərini, həm 
də yoldaşlarını qiymətləndirə bilər. Özünüqiymətləndrimə zamanı şagirdlər öz daxili aləmləri 
ilə dialoq halında olurlar. Yoldaşlarını qiymətləndirmədə məqsəd öyrənmə prosesində şagird-
lərin bir-birinə kömək etməsidir. Bu zaman müəllimlər bəzən yoldaşını qiymətləndirmədə şa-
girdlərin obyektiv olmayacağından narahat ola bilirlər. Məsələn, dost olan şagirdlər bir- biri-
nin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirə, arası yaxşı olmayan yoldaşlarını isə haqsız qiymətlən-
dirə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün müəllim bir neçə təklif irəli sürə bilər. Belə ki, yol-
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daşının fəaliyyətində bəyəndiyin şeyi qeyd et, yaxud sənə maraqlı olan bir şey haqqında soruş 
və s. Yoldaş qiymətləndirməsi adətən qrup və layihə işləri zamanı həyata keçirilir. Çünki, bu 
zaman artıq şagirdlər bir-birinin fəaliyyətini müşahidə etmə imkanı qazanırlar. Rubriklər de-
dikdə isə biz qiymətləndirmə aparmaq üçün xüsusi meyarları olan və bələdçi rolunu oynayan 
qiymətləndirmə cədvəli nəzərdə tuturuq. Burada əsas məqsəd şagird fəaliyyətini qiymətləndir-
məkdir. Rubriklər 3 əsas hissədən ibarətdir: 

1. Meyarlar 
2. Keyfiyyət səviyyəsi 
3. Meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyələrinin təsviri 
Məsələn, “Ümumi tarix” 10-cu sinif dərsliyində “Şərqə doğru səlib yürüşləri. Avropada 

şəhərlərin inkişafı” mövzusunda şagirdlərin formativ qiymətləndirilməsini təşkil edək. 
Bu mövzu üzrə alt standartlar: 
1.1.1. Asılı və müstəmləkə xalqlarının milli azadlıq hərəkatını tarixi zamanla əlaqədə də-

yərləndirir. 
2.1.1. Müxtəlif tarixi dövrlərdə ölkələrin və xalqların sosial-iqtisadi və mədəni həyatında 

baş verən dəyişiklikləri məkan baxımından qiymətləndirir (5, s. 103). 
Bu standartlara uyğun aşağıdakı meyarları müəyyən edirik. 
 

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə 
Şagird səlib yürüşlə-
rinin gedişini xəritə 
üzrə göstərməyi 
bacarır. 

Şagird səlib yürüşlə-
rini xəritədə göstərir 
və illərini ayırmağı 
bacarır. 

Şagird səlib yürüşlə-
rini xəritədə göstərir, 
illərini ayırır və 
müəllimin köməyi ilə 
səbəb-nəticə 
əlaqələrini göstərir. 

Şagird səlib yürüş-
lərini xəritədə gös-
tərir, illəri ayırır və 
səbəb-nəticə əlaqə-
lərini müstəqil şərh 
edir. 

 
I səviyyədə öyrənənlərdə məkan anlayışını, II səviyyədə, həm məkan, həm də zaman anla-

yışını formalaşdırmağa çalışdığımız üçün meyarı ona uyğun müəyyən etmişik. III səviyyədə 
isə öyrənənlərdə məkan, zaman anlayışı ilə yanaşı şagird müstəqilliyinin inkişafı, IV səviyyə-
də isə məkan, zaman, şəxsiyyət anlayışı eyni zamanda məntiqi düşünmə bacarıqlarının inkişaf 
etməsini istədiyimiz üçün meyarı ona uyğun müəyyən etmişik. Dərs prosesi sonunda bu me-
yarlar əsasında şagirdlərin formativ qiymətləndirilməsini həyata keçirə bilərik. 

Sözsüz ki, təhsil alanların savadlı və yüksək səviyyəli dünyagörüşünə malik olması birba-
şa təhsil verəndən asılıdır. Müasir dövrün müəlliminin isə mütəmadi olaraq biliklərini artır-
ması zamanın əsas tələbidir. Çünki, hazırda elm və təhsil sahəsində yeniliklər surətlə dəyişdi-
yindən müəllimlərin daha çevik və dinamik olması zəruridir. 

Məqalənin aktuallığı. Formativ qiymətləndimə, həm şagird, həm də müəllim üçün olduq-
ca vacibdir. Bununla şagird daha yaxşı nailiyyətlər əldə etmək imkanı qazanır, müəllimə isə 
imkan yaranır ki, şagirdlərin təlim ehtiyaclarını öyrənsin və onların təlim sahəsində irəliləyiş-
lərini izləsin. Məqalə də bu kimi zəruri bir mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək 
olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində formativ qiymətləndirmə-
dən istifadə və onun mahiyyəti şərh olunmuş,  nəzəri əsasları tədqiq edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əldə olunan nəticələrdən orta 
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Использование формативного оценивания на уроках общей 
истории как средства стимулирования учебной деятельности 

учащихся (по материалам Х класса) 
 

Резюме 
 

В данной статье проанализированы основные вопросы более эффективного и ка-
чественного проведения формативного оценивания. Этот процесс учитывает специфи-
ку деятельности учителя и ученика. В статье приведены примеры стратегий, методов и 
приемов формирующего оценивания. Выявлены средства для их правильного выбора и 
планирование. 

 
                         G.R. Mardanova 

 
The use of formative assessment in general history lessons  

as a means of stimulating students' learning activities  
(based on X grade materials) 

 
Summary 

 
This article analyzes the main issues of more effective and qualitative implementation of 

formative assessment. In this process, especially the characteristics of teacher and student 
activities are taken into account. It is noted that this assessment is used to track students ' level 
of knowledge, to create the necessary conditions for us to study their learning needs, to 
develop students' self-assessment skills.  
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Zamanın dəyişən paradiqmaları müxtəlif zehni əmək sahələrində sürətli dəyişikliklər və 

sosial tendensiyalar şəklində gündəlik həyatımıza, fəaliyyətimizə birbaşa təsir etməkdə, gələ-
cək proqnozları müəyyən etməkdədir. Humanitar elmlər sahəsində bu yeniliklərdən doğan sə-
mərəli fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi artıq zərurətdir. Qloballaşma və plane-
tar düşüncə istər-istəməz hər kəsi özünə çəkməkdədir. Belə olan şəkildə milli düşüncənin, 
Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin əsas ideya və yanaşmalarının  təbliğ olunması, 
böyüməkdə olan nəslə lazımınca çatdırılması vacibdir. Bu istiqamətdə ədəbiyyat elminin nai-
liyyətlərini pedaqogika və metodikanın verdiyi imkanlar daxilində şagirdlərin yaş səviyyələri 
nəzərə alınaraq orta məktəblərdə tədris edilməsi mümkündür və inkaredilməz təhsil ehtiyacı-
dır. 

Ədəbiyyat müəlliminin və innovasiyaların fənninə tətbiqini daima düşünən istedadlı meto-
distin qarşısında həmişə şagirdləri daha mükəmməl nümunələrlə təmin etmək, dərslərini ən 
müasir məzmunla, təlim fəaliyyəti ilə təmin etmək vəzifəsi dayanır. Yeni təlim texnologiya-
ları və müasir çağırışların tətbiqinin zəruriliyini anlayan, dövrümüzün əsas təhsil çağırışlarına 
biganə qalmayan müəllimi həlli vacib olan bir çox məsələlər düşündürməlidir. Həmin məsələ-
lərdən birincisi dünyanın əsas tələbolunan bacarıqlarını şagirdin partasına gətirmək, sinif ota-
ğında formaca kiçik, məzmunca zəngin bir mənəvi-intellektual dünya yaratmaqdır. Bu ten-
densiyada əsas sual budur: dəyişən, yeniləşən dünyada dəyişən şagird maraqları fonunda necə 
edək, təlimi hansı forma və üsulda təşkil edək? Sonrakı on, iyirmi il ərzində bu gün öyrətdik-
lərimiz, reallaşdırdığımız standartlar, çatdırdığımız məzmun indiki şagirdə, gələcək kadra, va-
rislərimizə nə qazandıracaq? Biz nə qədər materialı şagirdə mənimsədirik, yaxud buna çalışı-
rıq? Təklif etdiklərimiz gələcək əmək fəaliyyətində lazımlıdırmı? Əlbəttə, suallar çoxdur və 
hər biri müəyyən həqiqətə söykənir, müəmma olan gələcəklə bağlı narahatlıqdan doğur. Bu 
müəmma, yaxud çətinliklə əlaqəli irəli sürə biləcəyimiz təkliflərin fonunda qloballaşmanın və 
virtuallaşmanın yaratdığı informasiya bolluğu, şagirdin və müəllimin eyni həcmdə məlumatlar 
bazasına daxil olmaqda imkan bərabərliyi, istifadə alətləri sürətlə dəyişən və inkişaf edən tex-
noloji avadanlıqlara yeni nəslin yaşlı nəslə nisbətən daha tez uyğunlaşması mənzərəni daha da 
aktual məcraya yönəldir. Məqaləmizin başlıca qırmızı xətti bununla əlaqədardır. Bu tendensi-
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yanı davam etdirərək bir çox ölkələrdə geniş yayılmış müqayisəli, inteqrativ tədrisi ölkə mək-
təblərində sıx təşkil etmək artıq günün tələblərindəndir.  

Müqayisəli tədris milli ədəbiyyatın tədrisinə ayrılmış dərs saatlarının daxilində məzmun 
və tipoloji cəhətdən uyğun, ideya və təbliğ etdiyi əsas tendensiyaları oxşar bədii əsərləri para-
lel tədris etmək, bununla dünya humanitar düşüncəsinin formalaşmasını, yaranıb inkişaf etmə-
sini şagirdlərə daha aydın və aşkar çatdırmaqdır. Qeyd edək ki, dünyanın qabaqcıl universitet-
lərində  hazırda müqayisəli ədəbiyyat, müqayisəli tədris əsas təhsil çağırışlarına daxildir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının zəngin mövzu və ideya məziyyətləri, yaradıcılıq xüsusiyyətləri, 
yazıçıların mükəmməl əsərləri müqayisəli tədrisə geniş imkanlar yaradır. Milli ədəbiyyatımı-
za ayrılmış dərs saatları daxilində paralel olaraq inteqrativ şəkildə şifahi xalq ədəbiyyatı, “Ki-
tabi-Dədə Qorqud” dastanının ayrı-ayrı boyları ilə “Bilqamıs/Gilqameş” dastanını, Nizami 
Gəncəvi yaradıcılığı ilə U. Şekspir, Nəsimi yaradıcılığı ilə ekzistensialistlərin, M.P. Vaqif ya-
radıcılığı ilə A.S. Puşkinin, Q. Zakir yaradıcılığı ilə İ.A. Krılovun, M.F. Axundzadə yaradıcı-
lığı ilə J.B. Molyerin, A .Ələsgər yaradıcılığı ilə S. Yeseninin, C. Məmmədquluzadə yaradıcı-
lığı ilə Mark Tvenin, H. Cavid yaradıcılığı ilə U. Şekspirin, Ə. Haqverdiyev yaradıcılığı ilə O. 
Henrinin, C. Cabbarlı yaradıcılığı ilə F. Şillerin yaradıcılığının paralel şəkildə tədrisini, müqa-
yisəli tədrisi şagirdlərimizə və məktəbimizə qazandıra bilər.  

Müqayisəli tədris şagirdin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürünü formalaşdırmaqla bə-
rabər, onlarda planetar düşüncəni inkişaf etdirər, dünyanı bir tam, bütöv halda dərk etmələrinə 
ciddi kömək edər. Eyni zamanda, bu tədris prosesi şagirddə milli ədəbiyyatımıza daha dəqiq 
qiymət vermək, onun əsas ideyalarını mənimsəmək, mövzu əlvanlığını başa düşməkdə yar-
dımçı olar. Müqayisəli tədris üçün, zənnimizcə, ilk müvafiq əsər tarixi-xronoloji prinsiplərə 
uyğun olaraq, düşünürük ki, “Bilqamıs” dastanıdır.  

Dünya mədəni, ədəbi irsinin ilk, məzmun və forma xüsusiyyətlərinə görə bitkin, mükəm-
məl nümunələrindən olan “Bilqamıs”/“Gilqameş” dastanı insan sivilizasiyasının, ümumi gö-
türdükdə bədii irsinin genezisini təşkil etməklə bərabər, mübaliğəsiz yaza bilərik ki, süjet, təh-
kiyə, obrazlar aləmi, xarakterlər qalereyası cəhətdən sonrakı inkişafının təməlini təşkil edir. 
Professor C. Nağıyev şumer mətnləri haqqında fikir bildirərkən yazır ki, “Qədim Şərq mixi 
ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələrindən biri də “Gilqameş (Bilqamıs) haqqında dastan”dır. 
Bu dastan dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasına daxil olmuşdur” (3, s. 104-105). Alim das-
tanın ədəbiyyat tarixindəki rolunu və mövqeyini qiymətləndirərkən “Bu əsərdən çıxış edərək 
dünya ədəbiyyatında ən qədim dövrlərdən başlayaraq müasir dövrə qədər epos (dastan) janrı-
nın keçdiyi yolu izləmək olar” (3, s. 105) fikirlərini irəli sürür. İddialar təkcə Azərbaycan 
alimlərinin yox, dünya ədəbiyyatşünaslığının, tarixşünaslığının, humanitar elminin gəldiyi 
əsas qənaətlərlə üst-üstə düşür. Məqaləmiz dastanın pedaqoji xüsusiyyətləri, Azərbaycan 
məktəbində ədəbiyyat dərslərində tədrisi məsələlərini təhlil etmək, araşdırmaq məqsədi daşısa 
da, abidənin məziyyətlərini və əhəmiyyətini nəzəri olaraq isbat etmək üçün yeri gəldikcə pa-
ralel məqamları, epizodları xatırlatmağı məqsədəuyğun hesab edirik.  

Şumer tarixinin əsas araşdırmaçılarından Kramer yazırdı ki, “Eposda haqqında söhbət ge-
dən problemlər və niyyətlər bütün vaxtlarda bütün xalqlara yaxındır. Bu dostluğa, sadiqliyin 
təriflənməsinə, şəxsi şöhrətə, hərisliyə, qəhrəmanlıqlara və sərgüzəştlərə həvəsə, qaçılmaz 
ölüm qabağı qarşısı alınmaz qorxuya və var gücü ilə ölümsüzlüyə tələbatdır. İnsan qəlbini 
daim narahat edən bu təzadlı hisslər Gilqameş haqqında rəvayətin əsasını təşkil edir, onlar bu 
poemaya məkan və zaman sərhədlərini aşmaq keyfiyyətini verir. Heç də təəccüblü deyildir ki, 
“Gilqameş haqqında epos” özünə yaxın zamanların epik əsərlərinə güclü təsir göstərmişdir. 
Poemanın ümumbəşəri mövzusu, qədim qəhrəmanın faciəsinin əzəli gücü bizi elə bu gün də 
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təsirləndirir” ( 9, s. 222.). 
Dastanın tədqiqatçıları mətnlərin məzmunu ilə tanış olduqdan sonra dünyanın əksər xalq-

larının ədəbiyyatında da eyni süjetlərin olduğunu təsdiqləyirlər. Bununla yanaşı, alman mütə-
fəkkiri Rayner Mariya Rilke (8), Jon London (7) və digər yazıçılar bədii əsərlər də yazmışlar. 

Dastanı Azərbaycan dilinə tərcümə edən, 1999-cu il nəşrinin ön sözünün müəllifi İ.Vəli-
yev bildirir ki, “Bilqamıs dastanı” öz məzmununa görə də Azərbaycan folkloru, xüsusilə nağıl 
və dastanları ilə səslənir. Bir çox xalq nağıllarımızda və əfsanələrimizdə rast gəlinən yeraltı 
dünya, gedərgəlməzə, dünyanın o başına getmək kimi süjetlər, xüsusilə dirilik suyu, həyat 
ağacı, əbədi həyat tapılması kimi motivlər bu dastanda vardır. Xızır peyğəmbər haqqındakı əf-
sanə Bilqamıs dastanı ilə çox yaxındır. Bu, təsadüfi hal deyildir” (2, s. 7). 

 Dünya elmində “Bilqamıs” dastanı haqqında çoxsaylı elmi araşdırmalar mövcuddur. “Bu 
gün bizim sərəncamımızda həmin eposun təqribən 3500 sətri var. 1930-cu ildə başqa bir ingi-
lis, mərhum axeoloq R.Kembell Tompson Gilqameş haqqında rəvayətin gözəl tam mətnini 
çap etdirmişdir. Ondan sonra ingilis dilində nisbətən müasir daha iki tərcümə meydana gəl-
mişdir: birincini The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels adı altında Aleksandr Hey-
del; ikincisini (Ancient Near Eastern Texts toplusunda) Efraim Şpeyzer (redaktor - Ceyms 
Priçard) dərc etdirmişlər” (9, s. 222), - Kramer yazırdı. 

Ölkəmizdə də kifayət qədər araşdırmalar mövcuddur. Onlarda bildirilir ki, dastanın adı 
onun əsas qəhrəmanı Bilqamısın/Gilqameşin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan dilinə tərcümələrdə 
qəhrəmanın adını daha çox Bilqamıs/ş kimi təqdim edirlər. Bir çox tədqiqatçılar şumer dilində 
türkdilli xalqlara məxsus çoxlu sözlər tapdıqlarına görə şumer dilinin türk dilləri ailəsinə mən-
sub olduğunu da iddia edirlər. “Bilqamıs” dastanının 1999-cu il nəşrinə yazdığı “Son söz”də 
Firudin Ağasıoğlu yazırdı ki, “Bilqamısın adı türk dövlət başçılarına verilən “Bilgə” titulu ilə 
izah oluna bilər. Məsələn, 581-ci ildə kəytürklərin qərb qolunda xaqan elan edilən Tardu xa-
qan “Bilqe” titulu almışdı, məşhur Tonyukuk da bu titulu daşımışdır. Müstəqil xaqanlıq quran 
İlteriş xaqanın (VII əsr) arvadı El-Bilqe, oğlu Bilqe-Gül Teqin adlanırdı, türk xaqanı Moqil-
yan 716-cı ildə hökmdarlığa keçərkən özünə Bilqə-xan titulunu seçmişdir. Göründüyü kimi, 
qədim şumer (kenqer) xalqı da Uruk hökmdarını Bilqamıs adı ilə adlandıranda həmin prinsipi 
gözləmişdir. Adın sonluğu isə Alpamıs, Toxtamış adlarındakı hissədir. Türk-şumer paralelliyi 
15 əsr türk Bilqe xaqanlarının daş üzərindəki, 45 əsr əvvəl isə şumer Bilqamısının gil lövhələr 
üzərindəki öykülərində aydın seçilir” (2, s. 86). 

Əlbəttə, Bilqamıs, dastanın, Şumer-akkad dilinin və xalqının mənşəyi, şumerlərlə türklərin 
əlaqəsi haqqında fikirlər müxtəlifdir, müəyyən məqamlarda, yanaşmalarda münasibətlər fərq-
lənir. Söhbət təkcə şumer və türklərin yaratdığı əsərlərin tipoloji yaxınlığından getmir, həm də 
etnosların genetik qohumluğundan gedir. Bunun mətnin dil materialları da sübut edir. Azər-
baycan dilində, oğuz dilində “bilmək” feili məlumdur. “Qamı”, “qamusu” kimi qeyri-müəy-
yən əvəzliklər klassik ədəbiyyatımızda da kifayət qədər işlənib. Xətayi “Dəhnamə”sinin “Ba-
hariyyə” hissəsində yazırdı ki: 

Quşlar qamusu fəğanə düşdü, 
Eşq odu yenə bu canə düşdü (13, s. 245). Biz burada aydın şəkildə “hamısı” əvəzliyinin il-

kin variantlarından birini görürük və mütəxəssislər də bu tipli nümunələrə istinad edərək uy-
ğunluqlar axtarırlar. 

Bilqamıs,/Gilqameş adı da “hər şeyi bilən adamın dastanı” kimi təqdim edilir və burada, 
doğrudan da, milli kimlik məsələlərində də yaxınlıq sezilir. Paralel olaraq dastanın mətnində 
işlənən bir çox ifadələr, süjet və qəhrəmanların başına gələn hadisələr Azərbaycan folkloruna 
bu və ya digər cəhətdən “səpələnmişdir”.  
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İ. Vəliyevin başqa bir araşdırmasında “Şumer tarixini araşdıran alimlər “əcdad”, “ağsaq-
qal”, “qəhrəman”, “bahadır” mənalarını verən “Bilqamıs” sözünün hələ oz zəmanəsində ilahi-
ləşdirildiyini qeyd edirlər (Dyakonov, 1990). Digər araşdırmaçılar isə şumer dilindəki “bilgə” 
(“bəlgə”) sözünə izah verərkən onun qədim, prototürk-monqol dillərindəki variantlarını mü-
qayisəyə cəlb edir və bu  sözün “dəlil”, “əlamət”, “nişanə”, “yazmaq”, “öncədən söyləmək, 
xəbər vermək (hadisəni)”, “sirri açmaq”, “müdriklik” və s. anlamlarını göstərir (Çaqdurov, 
1980). Onlar Orxon abidələrinə əsaslanaraq, 7-ci yüzillikdə qədim türk xaqanlarının Bilgə xan 
(yəni müdrik xan) titulu daşıdığını qeyd edir, müqayisə üçün L. Danzanın  “Altan tobçi” əsə-
rindəki (Danzan, 1973) “Səngüm Belge” adının da türkcə “müdrik sərkərdə” anlamında oldu-
ğunu bildirir. Monqol tarixinin görkəmli tədqiqatçıları da “bilgə”nin feodal titulu olduğunu 
göstərir (Vladimirtsov’ 1934). Hətta vaxtilə Çingiz xanın “inanc Bilgə xan” titulu daşıdığını 
da xatırladırlar. Görünür, hökmdar kimi məşhur olan Bilqamıs da belə bir titula sahib olmuş-
dur” (6http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/ makaleler/3397-published.pdf, s. 76), - yazır. 

Dastanın təkcə dili və üslubu, adının doğurduğu assosiasiya deyil, xarakterlər qalereyası 
da bizə maraqlıdır və cəlbedicidir. Müxtəlif məqamları təhlil etdikcə “Bilqamıs” dastanındakı 
motivlərin Dədə Qorqud, Qazan xan, Basat, Dəli Domrul, Bamsı Beyrək, Koroğlu və digər 
obrazların davranışlarına “səpələndiyini” müşahisə edirik. 

Dastanın qəhrəmanı yarı insan, yarı tanrı Bilqamısdır. O, hasarlı Urukun şahıdır, böyük 
şəhər saldırıb, igidliyi və qəhrəmanlığı ilə şöhrət qazanıb. Onun davranışları, hədsiz qüdrəti 
allahların xoşuna gəlmir. Odur ki, allahlar vəhşi Enkidunu yaradırlar. Enkidu heyvanların ara-
sında yaşayır. Ovçulardan biri onu görür, atasına deyir. Atasının məsləhəti ilə həmin ovçu En-
kidu haqqında Bilaqamısa xəbər verir. Bir qadının əli ilə Enkidu insanların yanına gəlir. Bil-
qamısla Enkidu əvvəlcə döyüşür, vuruşurlar. Sonra isə bir-birinin gücünü görüb dostlaşırlar. 
Onlar birlikdə Sidr meşəsinə gedərək qorxunc Humbabanı məğlub edirlər. Humbabanı öldü-
rəndən sonra onların şöhrəti artır. Bilqamısın gözəlliyinə vurulan ilahə İştar ona evlənmək 
təklifi edir. Lakin Bilqamıs İştarın törətdiyi pis əməlləri, əvvəlki əri Dumuziyə qarşı törətdiyi 
pislikləri çəkinmədən onun üzünə vurur. Təhqirə dözməyən İştar atası tanrı Anunun köməyi 
ilə Uruk şəhərinə dəhşətlər törədən buğa göndərir. Amma iki dost köməkləşib buğanı öldürür. 
Bilqamısla Enkidunun bu hərəkəti allahların xoşuna gəlmir. Hər iki dostun ölümünə hökm ve-
rirlər. Lakin Bilqamısı himayə edən Günəş tanrısı bu hökmü Bilqamısın üstündən götürə bilir. 
Enkiduya ölüm hökmü oxunur. Enkidu Bilqamısın gözü qarşısında can verib ölür. Bu hadisə 
Bilqamısı sarsıdır və o, ölümə qalib gəlmək, insanları ölümün əlindən xilas etmək istəyir. Bil-
qamıs ölümə çarə tapmaq üçün uzaq bir səfərə çıxır. Gündoğana qədər yol gedən Bilqamıs 
dünyanın o başına gedir və vaxtilə əbədi həyat qazanmış Utnapişti ilə görüşür. Utnapişti onun 
gəlişindən təəssüflənir, Bilqamısı başa salır ki, insan ömrü əbədi ola bilməz. İnsanın həyatı 
haradasa tamamlanmalıdır. Buna görə də insan öz sağlığında mənalı yaşamağı bacarmalıdır; 
xeyirxahlıq etməli, xalqına xidmət göstərməli, gözəl övladlar yetirib onları sağlam boya başa 
çatdırmalıdır.  

Bilqamıs Utnapiştinin insan olduğu halda, əbədi həyata necə çatdığını soruşur. Burada 
dastan içində ikinci dastan danışılır. Utnapişti  özünün həyatını ona nəql edir. Məlum olur ki, 
dünyanı su basanda xeyirxah və el qədri bilən olduğuna görə tanrılar yalnız ona məsləhət ve-
rir, dünya daşqını olacağını bildirirlər. Tanrıların məsləhəti ilə o, nəhəng gəmi düzətdirib ailə-
sini və dünyadakı heyvanlardan bir cüt götürüb tufandan sağ çıxır. Bu maraqlı səhnələr Bilqa-
mıs üçün uğursuz başa çatsa da, Utnapişti ona dənizin dibində olan cavanlıq çiçəyinin yerini 
nişan verir. Bilqamıs dirilik çiçəyini əldə edir, lakin özü yemir. Onu öz şəhərinin adamları 
üçün aparmağı qərara alır. Lakin yolda ilan qəflətən çiçəyi oğurlayır, qabığını dəyişərək ca-
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vanlaşır, əbədi həyat ona nəsib olur.  
Dastanın qısa xülasəsini oxuduqca ədəbiyyatımızla əlaqəli bir çox motivləri xatırlayırıq. 

Məsələn, əbədi həyat motivini. Burada Bilqamısın başına gələnlər əfsanələrdən birində təsvir 
edildiyi kimi Dədə Qorqudun başına gələnlərlə oxşardır. Həmin mətndə də Dədə Qorqud da 
ilanın qurbanı olur. Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsərində İsgəndərin dirilik suyu ax-
tarması və tapa bilməməsi, burada baş verən hadisələr də eyni məqamla səsləşir. Bəzi tədqi-
qatçılar bu epizodun “Koroğlu” dastanı ilə də səsləşdiyi qənaətindədirlər. Ölümə çarə axtaran 
Bilqamıs əldə etdiyi həyat çiçəyini suda çimərkən ilana oğurladırsa, Koroğlu da atasının göz-
lərinə şəfa verəcək həyat suyunu Qoşa bulaqdan götürə bilmir. Bilqamıs Uruka kor-peşman 
qayıtdığı kimi Koroğlu da atasının yanına əliboş qayıdır. P. Əfəndiyev “elə bir xalq yoxdur ki, 
ölüm haqqında bu və ya digər formada, məzmunda mifologiya yaratmamış olsun. Miflərin ço-
xunda təsvir olunur ki, əvvəllər ölüm yox idi, sonralar hansısa səbəb gətirib ölümə çıxarmış-
dır. Ölümün səbəbi də müxtəlif xalqların miflərində müxtəlif şəkildə təsvir edilir” (12, s. 
131.), - fikrini bildirir. Əlbəttə, tipoloji yaxınlıqlara bu məsələlər, fikirlər uyğun gələ bilər, 
amma mənşə eyniliyində eyni sözləri, əlbəttə, deyə bilmərik.  

Digər maraqlı epizod ölümü tanımamaq, ölümlə ilk tanışlıq məsələsidir. “Kitabi Dədə 
Qorqud” eposunda “Dəli Domrulun boyu”nda Dəli Domrul təsadüfən bir gəncin öldüyünü gö-
rür. O, Allaha yalvarır ki, Əzrayılı onun gözləri önünə gətirsin. Əzrayılla döyüşüb onu məğ-
lub etmək fikrinə düşür. Əzrayılla döyüşür və məğlub olur. Bu epizod Bilqamısın dostu Enki-
dunun ölümü ilə barışmaması motivi ilə səsləşir. Bilqamısın əvəzinə Enkidu ölür. Dəli Dom-
rula da şans verilir ki, əvəzinə kimsə ölsün. Sonda Domrul sağ qalır, ata və anası ölür.  

Dünyanı su basması və Nuh tufanı ilə bağlı süjeti də bu dastanda görürük. Dastandakı Ut-
napişti obrazı Quranda, İncildə, Tövratda təsvir olunmuş Nuhla eyniləşir. Doğrudan da, həmin 
əhvalat eynilə ilə Nuhun başına gəlmiş əhvalatdır. Son vaxtlar tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, ən 
qədim şərq kitablarında, Hind dastanlarında təsvir olunmuş Nuh tufanı da məhz “Bilqamıs 
dastanı”ndan götürülmüşdür. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un ilk boyu “Dirsə xan oğlu Buğacın....” boyudur. Bu boyun əsas 
mahiyyəti Buğacın Bayındır xanın buğası ilə döyüşməsi və onu yıxıb öldürməsidir. Məhz bu-
ğanı öldürdükdən sonra Dədə Qorqud Dirsə xanın oğluna Buğac adı qoyur. Bilqamıs və Enki-
du da vəhşi öküzlə döyüşərək qələbə qazanırlar.  

“Basatın Təpəgözü öldürməsi boyu” ilə də “Bilqamıs” dastanının bir neçə məqamı üst-üs-
tə düşür. Belə ki, Basat Enkidu kimi vəhşi heyvanlar içində yaşayır. Sonradan onu görüb Qa-
zan xana xəbər verirlər. Dədə Qorqud gəlib Basata insan olduğunu başa salır, ona ad verir. 
Eyni zamanda pəri ananın xüsusi imtiyazlısı kimi təpəgöz dünyaya gəlir. Onun xüsusiyyətləri 
Humbabanı xatırladır. Basat Təpəgözə qalib gəlir. O, təpəgözlə döyüşə gedəndə Qazan xan 
getməməsini istəsə də, Basat gedir və çətinliklə olsa da qalib gəlir. Burada da Enkidu Bilqa-
mısa Humbaba ilə döyüşməməyi məsləhət görür. Basat kimi Bilqamıs da israr edir və döyüşə 
yollanır. Təpəgöz kimi Humbaba da ilahi bağlılığa malikdir. Əlbəttə, biz “Basatın Təpəgözü 
öldürdüyü boy” ilə daha çox Homerin “Odisseya”sını müqayisə edirik. Amma Şumer və yu-
nan əlaqələri də xüsusi araşdırma mövzusudur və bu barədə də kifayət qədər təhlillər, araşdır-
malar mövcuddur. M.H. Təhmasib yazır ki, “Bizim Basat-Təpəgöz dastanımız bütün Şərqdə 
və Qərbdə məşhur olan 200-dən artıq variant içərisində özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik 
orijinal, əsatiri bahadırlıq dastanıdır” (11, s. 28). 

Əvvəllər sidr ağacı meşəsində azad gəzib dolaşan Enkidu Gilqameşi qarşıda onu gözləyən 
ölüm təhlükəsi barədə xəbərdar edir. “Təpəğöz” boyunda vəhşi Təpəğözlə döyüşməyə gedən 
Basata Qazan xan məsləhət verir, döyüşə getməməyə çağırır.  
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F. Ağasıoğlu yazır ki, “Qabaqlar rus dilində oxuduğum “Qilqameş (Bilqamıs) dastanının 
Azərbaycan dilində necə səslənəcəyi məni çox maraqlandırırdı. Əvvəllər nəzərdən qaçırdığım, 
tuta bilmədiyim məqamları İ. Vəliyevin ilk uğurlu tərcüməsində oxuduqca qədim şumer 
mətnlərinin türk dünyasına yaxınlığını bir daha duydum. O vaxt yanılmadığımı yoxlamaq 
üçün Azərbaycan folklorunu qanında və dilində yaşadan yazıçı dostum Mövlud Süleymanlı-
dan təzəcə oxuduğu “Bilqamıs” barədə fikrini qəsdən laqeydliklə soruşdum. O isə emosiyası-
nı gizlədə bilmədi: -Baa...neçə gündü buradakı ifadələr məni dəli eliyib. “Keçilərin üç bala, 
qoyunun ekiz doğsun”, “Bağırsağını belinə dolayardım” kimi deyimlər, vallah, olduğu kimi 
bu gün də işlənir. On beş il əvvəl şair alim Oljas Süleymanov “Şumernamə” ilə türkoloqların 
diqqətini Şumer dünyasına açılan pəncərəyə yönəltdi. Keçən bu qısa müddətdə həmin yöndə 
aparılan axtarışlar zəngin şumer-türk paralellərini ortaya çıxardı. Qobustan qaya rəsmlərin-
dəki “Günəş gəmisindən” tutmuş qəbirüstü Qoş daşlara və nə turtarlı dil paralellərinə qədər  
xeyli oxşarlıq aşkar oldu” (2, s. 85-86). 

Bu gün də dilimizdən düşməyən bir çox ifadələr “Bilqamıs” dastanının dilində uğurla işlə-
nir.  

Məsələn, Bilqamısın anası onların dalınca su atır: 
İgidlərin ardınca bir cam təmiz su atdı...(10, s. 125) 
“Şumer və oğuz igidlərinin xarakterik cizgiləri Enkidunun “boşbekar oturmaqdan gücü-

müz azaldı” şikayətində və Qazan xanın “otura-otura yanımız ağrıdı” çağırışı ilə ərənlərin sə-
fərə çıxmasında da özünü göstərir, həm də şumerlər də oğuzlar kimi göyüşçü igidə “ərən” de-
yir” (2, s. 87). 

Prof. T. Novruzov Bilqamısın xarakterini belə təqdim edir: “Bilqamıs öz dostlarına, vali-
deynlərinə, hətta allahlara qarşı həssaslıqla davranır. Dostluğa sədaqət, ata-anaya məhəbbət, 
qadına diqqətli münasibət bu qəhrəmanın fərdi cizgilərindəndir” (14, s. 40). Bilqamıs, Dədə 
Qorqud və Koroğlu obrazlarında ata-oğul, baba-nəvə varisliyi bir çox keyfiyyətlərdə aydın 
nəzərə çarpır. 

Kramer yazırdı ki, “Babil eposunun bir çox epizodları, mübahisəsiz, Gilqameş haqqında 
Şumer poemaları köklərindən bəhrələnmişlər Hətta əlimizdə birbaşa analoqlar olmadığı hal-
larda əfsanəvi və epik Şumer mənbələrindən alınmış ayrı-ayrı mövzular və əsaslar tapınaq 
olar. Lakin artıq biz gördük ki, Babil şairləri Şumer mətnini köçürmürlər. Onlar materialı öz 
zövqlərinə və ənənələrinə uyğun olaraq dəyişir, yenidən işləyir, nəticədə Şumer orijinalından 
ancaq əsas qalır. Süjet xəttinə gəlincə - tərəddüd edən, yaradan qəhrəmanı qaçılmaz kədərli 
anlamaya gətirib çıxaran hadisələrin faciəli gedişində xidmət şumerlərin deyil, şübhəsiz, bü-
tünlüklə babihilərindir. Ona görə tam ədalətlə qəbul etmək lazımdır ki, şumer mənbələrindən 
çoxsaylı iqtibaslara baxmayaraq “Gilqameş haqqında epos” semit müəlliflərinin yaradıcılığı-
dır” (9, s. 233). Tədqiqatçı sonra əlavə edirdi ki, “Üslubuna və formasına görə özünəməxsus 
bir janrın - epik poeziyanın müxtəlif ölkələrdə və ən müxtəlif zamanlarda tamamilə müstəqil 
olaraq yaranmasına inanmaq çətindir. Ən qədim qəhrəmanlıq rəvayətlərinin Şumerdə yarandı-
ğına görə belə güman etmək olar ki, epik poeziyanın vətəni İkiçay arası olmuşdur (9, s. 241). 

Dastan və onun tipoloji, hətta geneoloji uyğunluqları barədə çox danışmaq, yazmaq müm-
kündür. Bununla bağlı əlimizdə bir çox maraqlı və sanballı mənbələr də mövcuddur. Bəs biz 
Azərbaycan məktəblisinə bu dastan və onun məzmunu haqqında nələri tədris edirik? Dövlət 
standartlarının reallaşdırlması, təlim məqsədlərinə çatılması, şagirdlərin milli və beynəlxalq 
düşüncədə formalaşdırılması istiqamətində dastan hansı imkanları verir? Eləcə də, biz şagirdə 
bu dastanla bağlı nələri, necə, hansı dərslərin tərkibində tədris edə bilərik? 

Ədəbiyyat fənnin mahiyyəti və dövlətin bu fənn qarşısında qoyduğu tələblər aydındır. Də-
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yişən zamanda dəyişən tendensiyaların fonunda milli və bəşəri düşüncəni təbliğ etmək, şa-
girdlərdə dəyərlərə hörmət, tərbiyə aşılamaq və s. çox zəruridir. Bunun məntiqi davamı olaraq 
Ədəbiyyat fənni üzrə proqramlarda yazılır ki, «Ədəbi əsərlərin öyrədilməsi zamanı şagirdlərin 
şifahi və yazılı nitqi tədricən cilalanır. Şagirdlər ana dilimizdə yazılmış əsərlərdə dilin gözəl-
liyini, dərin fikir və ifadə zənginliyini görüb-götürür. Təlim prosesində sənətkarın sözdən isti-
fadə məharəti, nitqin bədiiliyi, ifadəliliyi, obrazlı sözün doğurduğu emosionallıq və fikir tutu-
mu haqqında aydın təsəvvür yaradılır, bu əsasda şagirdlərin özünün nitqinin zənginləşməsi tə-
min edilir» (1, s. 7) fikri ilə yanaşı, qeyd edilir ki, “Şagirdlərin ümumi orta təhsil səviyyəsində 
qazandıqları bacarıq və vərdişləri təkmilləşdirilməklə, tarixi-xronoloji ardıcıllıqla Azərbaycan 
ədəbiyyatının çoxəsrlik inkişaf yolu, ədəbi ənənə və əlaqələri, Azərbaycan və dünya ədəbiy-
yatının görkəmli ədəbi simalarının yaradıcılığından nümunələr öyrədilir, ədəbiyyat nəzəriyyə-
sinə dair məlumatlar genişləndirilir, şagirdlərin ədəbi-bədii, tənqidi təfəkkürünün formalaşma-
sı təmin olunur” (1, s. 8]. 

Hesab edirik ki, Ədəbiyyat fəninin dərs saatları çərçivəsində paralellik qura biləcəyimiz 
ilk əsər məhz bu dastandır. 

İlkin olaraq 400 müəllim arasında sorğu apardıq. Həmin sorğuda “Dünya ədəbiyyatı nü-
munələrindən hansı əsərlərin orta məktəblərdə tədrisini zəruri hesab edirsiniz?” sualı da təq-
dim etdik. Müəllimlərin çox cüzi hissəsi, cəmi 4 müəllim “Bilqamıs” dastanının adını çəkmiş-
di. Sonra isə ayrıca məhz bu dastanın tədrisi ilə bağlı sorğu apardıq. Həmin sorğudan bəzi nü-
munələri təqdim etmək istəyirik.  

Sorğu 
Sual 1. “Bilqamış” dastanı haqqında nə bilirsiniz?   
Sual 2. Azərbaycan məktəblərində bu dastanın tədrisini məqbul hesab edirsinizmi? Əgər 

hesab edirsinizsə, səbəbini yazın.  
Sual 3. Sizcə, “Bilqamıs” dastanını hansı əsərlərlə müqayisəli şəkildə tədris etmək müm-

kündür? 
Cavablar: 
Müəllim 1. 
Cavab  1. “Bilqamıs” dastanının qədim Şumerlərin dastanı olduğunu bilirəm. 
Cavab 2. Ən qədim dövr ədəbiyyatını tədris edərkən qədim Şumerlərə məxsus “Bilqamıs” 

dastanı olduğunu və bu əsərin dünya mədəniyyət incilərindən biri olduğunu qeyd etmək olar.  
Cavab 3. Bildiyimiz kimi qədim türk xalqlarının ədəbiyyatı ortaq səciyyə daşıyır. Qədim 

düşüncə tərzini bizə tanıdan Çin qaynaqlarıdır. Turklərin yaratdığı Orxan-Yenisey abidələri, 
Qədim xalqların ortaq abidəsi olan “Avesta” haqqında dərsliklərdə məlumat var və biz möv-
zunu keçərkən bu barədə ətraflı izahat veririk. Mən bu fikirdəyəm ki, qədim ümumtürk təfək-
kürünün məhsulu olan eposlardan (“Dünyanın yaranması”, “Alp ər Tonqa”, “Oğuz xan”, 
“Köç”, “Ərgənəkon”) bəhs edərkən qədim Şumerlərə məxsus “Bilqamıs” dastanında söhbət 
açıb qısa məzmunu ilə tanış edib bu əsərlərin müqayisəli şərhini vermək olar. 

Müəllim 2.  
Cavab 1. “Bilqamış” dastanı bizim eradan əvvəlki dövrə aiddir. Şərqin böyük mədəniyyət 

abidəsidir. Qədim Şumer ədəbiyyatına aid qəhrəmanlıq dastanıdır. Bilqamış dünya ədəbiyya-
tının bir çox dastan qəhrəmanları kimi güclü, məğlubedilməz, xalq içərisində şöhrət qazanmış 
igiddir. Bildiyimə görə, o, ölümə qalib gəlmək, insanları ölümdən xilas etmək istəyir, amma 
ölümə çarə tapa bilmir. Öyrənir ki, ölüm hər bir insan üçün mütləqdir. (Yeri gəlmişkən, “Kita-
bi-Dədə Qorqud” dastanında Dədə Qorqudun dilindən  söylənilən belə bir ifadə var: “Gəlimli-
gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya!”) Deməli, insan ölümsüzlük axtarmamalı, ağlını, gücü-
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nü, qüvvəsini, insanlıq naminə, haqq və ədalət naminə ən xeyirli işlərə sərf etməlidir.  
Cavab 2. Azərbaycan məktəblərində bu dastanın geniş tədrisini məqbul saymıram. Çünki 

ədəbiyyat tədrisinin bir fənn kimi bəzi siniflərdə azaldılması, hətta tədrisdən çıxarılması Azər-
baycan ədəbiyyatının ən gözəl şifahi və yazılı nümunələrindən gənc nəslin xəbərsiz olmasına 
səbəb olur. Amma qədim Şumer mədəniyyəti və bu dastan haqqında ümumi məlumat, məncə,  
şagirdlər üçün maraqlı olar.  

Cavab 3. Qədim türk dastanlarının tədrisi zamanı bu dastan haqqında da məlumat vermək 
yerinə düşər. “Bilqamış” dastanındakı hadisələr bizim şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələri  
ilə səsləşir. Bilqamış  qorxmazlığına, igidliyinə, cəsurluğuna, mərdliyinə görə Koroğlu ilə, 
Qazan xanla, hər şeyin bilicisi kimi Dədə Qorqudla, ölümü qəbul etmədiyinə görə Dəli Dom-
rul ilə müqayisə oluna bilər. Bilqamışın əbədi həyat, ölümsüzlük axtarması Nizami Gəncəvi-
nin “İsgəndərnamə” poemasında İsgəndərin dirilik suyu tapmaq üçün Zülmətə getməsinə bən-
zəyir. 

Müəllim 3. 
Cavab 1. “Bilqamis” dastanı digər türk dastanlarından daha qədimdir. “Gilqames” dastanı 

adi ilə də tanınır. Şumer və Babil mədəniyyətini özündə əks etdirir. Buna görə də “Hammura-
pi qanunlarına” oxşayır. Nəzmlə yazılan ilk dastandır. Dastanda hökmdar Bilqamıs dostu öl-
dükdən sonra onun ölümsüzlük axtarışına çıxmasından, Nuhun tufanından, 3 dini müqəddəs 
kitabdan danışılır. 

Cavab 2. Bəli. Məqbul sayıram. Çünki ən qədim türk dastanıdır. Mifik sujet xətti ilə veril-
sə də, dünyəvi ideyaları təbliğ edir. Ali insan yetişdirmək amalı daşıyır. Türkdilli ədəbiyyatın 
poetik xüsusiyyətlərini saxlayır. 

Cavab 3. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və yazılı ədəbiyyat nümunəsi kimi N.Gəncəvinin 
“İsgəndərnamə” poeması ilə. 

Müəllim 4.  
Cavab 1. Şumerlərə məxsusdur. Qədim Şərqin incilərindən sayılan dastan dünya ədəbiy-

yatının qızıl fonduna daxildir. 
Cavab 2. Tədris olunsa, yaxşı olar. Səbəbi Azərbaycan folkloru ilə yaxınlığıdır. 
Cavab 3. “İsgəndərnamə”, “Avesta”, dastan, əfsanə, nağıllarımızla müqayisəli tədrisi 

mümkündür. 
Müəllim 5. 
Cavab 1. “Bilqamış” dastanı (hər şeyi bilən adamın dastanı) dünya ədəbiyyatının ən nadir 

incilərindəndir. Qədim-Akkad ədəbiyyatının ən yaxşı nümənələrindəndir. e.ə. IV-II minillik-
lərdə formalaşmış, gil lövhələr üzərinə köçürülmüşdür. 12 gil lövhə üzərində yazılmışdır. 
Uruk kralı Bilqamışın ölümsüzlük axtarışından bəhs edir. Çox axtarışdan sonra o, insanın an-
caq özündən sonra ad qoymaqla ölümsüzlüyə çata biləcəyini anlamışdı. Bilqamış tarixi şəx-
siyyət olmuşdur. Onun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yaradılmışdır. 

Cavab 2. Azərbaycan məktəblərində bu dastanın tədrisini məqbul saymıram. Şagirdlərin 
bu dastan haqqında qısa məlumatla kifayətlənməsini lazım bilirəm. Yalnız  humanitar siniflər-
də ədəbiyyat dərslərinə daha çox saat ayrıldığını  nəzərə alsaq, qısa məlumat kifayətdir. 

Cavab 3. “Bilqamış” dastanını “Dədə-Qorüud’ dastanı ilə müqayisəli şəkildə tədris etmək 
olar. “Orxon-Yenisey” abidələri ilə müqayisədə keçmək olar. Çünki bu abidə də tarixi şəxsiy-
yətlər haqqında məlumat verilir, müxtəlif rəvayətlər qeyd edilir. Eyni problemli mövzular qo-
yulur. 

Müəllim 6.  
Cavab 1. Universitetdə 1-ci kursda bu dastan haqqında öyrənmişik. Həm də türk youtube 
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kanallarında dəfələrlə bu dastanla bağlı məlumatları izləmişəm. Qədim şumerlərin eradan əv-
vəl 4-3-cü minilliklərdə gil lövhələr üzrə yaratdıqları qədim dastandır. Hətta 2 gün evvəl xə-
bərlərdə 1919-cu ildə Amerikaya aparılmış olan bu gil lövhələri yenidən bu yaxınlarda İraqa 
qaytarılacağı deyildi. Dastanın qəhramanı Bilqamış Uruk şəhərini müdafiə edir, gələcəkdən 
xəbərlər verir, ölümsüzlüyu axtarır və s. 

Cavab 2. Məktəbdə əslində keçirilə bilər, çünki şumerlər qədim xalqlardan olub, türklərlə 
bağlılığını da alimlər sübut ediblər, şumer və türk dillərində bir çox sözlər ortaqdır. Bilqamış 
sözünün de mənası elə türk dilindəki “bilgə” sözundəndir, qədim dövrdə dastan yaradıcılığı 
demək olar ki, türklərə aid olub. Həm də belə bir qədim dastanın unudulması, məncə, düzgün 
deyil. 

Cavab 3. Bu dastanda qəhrəmanlıq motivləri çox olduğu üçun qəhrəmanlıq dastanları ilə 
müqayisəli keçmək olar. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud dastani ilə. Bilqamişın müdrikliyi ilə 
Dədə Qorqud, dövlət idarəçiliyi ilə Bayandur xan, düşmənlərdən qoruyarkən Qazan xanla 
müqayisə edilə bilər. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”la Bilqamışın Humbabanı öldürməsi 
hissəsi daha oxşardır. Hər ikisində qəribə məxluqla mübarizədə rastlaşırıq. Bundan başqa, hər 
iki dastanda vətəni qorumaq, gələcəkdən xəbər vermək, öküz-buğa kimi heyvanlarla vuruş-
maq kimi məqamlar üst-üstə düşür. 

Dastanın dünya humanitar elmindəki əhəmiyyəti, forma və məzmun, ideya xüsusiyyətləri, 
Azərbaycan ədəbiyyatı, poetik düşüncəsinin əsas xarakterik xüsusiyyətləri ilə uyğunluğu, ədə-
bi ideyaların, süjetlərin qarşılıqlı əlaqələrinin müəyyən edilməsi və s. zəruri məqamları nəzərə 
aldıqda eposun qısaldılmış şəkildə tədrisinin, müqayisə edilməsinin əhəmiyyəti ortaya çıxır. 
Sorğunun təhlili də göstərir ki, orta ümumtəhsil məktəblərində dastanın tədrisinə, milli ədə-
biyyatımızın paradiqmalarının müəyyən edilməsi baxımından şagirdlərə aşılanmasına zərurət 
vardır.  

Müəllimlərimizin və pedaqoqlarımızın, metodistlərimizin elmi, metodiki fəaliyyətində 
“Bilqamıs” dastanı haqqında məlumatlar vardır. Azərbaycan elmində də kifayət qədər tədqi-
qatlar özünü göstərir. Bu tədqiqat və araşdırmalarıdan da tədrisdə yeri gəldikcə müvafiq ola-
raq istifadə etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı müəyyən məqamları tədris edərkən şagir-
də aşılamaq, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin qədimliyini, möhtəşəmliyini daha dəqiq və 
konkret fakt və epizodlarla aşılamaq olduqca gərəkli vəzifədir. 

 “Bilqamıs” dastanının tədris əhəmiyyəti və müəyyən tarixi yanaşmaları yuxarıda işıqlan-
dırmağa çalışdıq. Xüsusilə Azərbaycan ədəbiyyatının genezisinin, folklorumuzda əks olun-
muş inanc və süjetlərin mənşəyinin, əlaqələrinin üzə çıxarılması baxımından, milli ədəbiyyatı-
mızın qədimliyi və xalqımızın tarixi köklərinin tədris edilməsi məqsədi ilə qədim dastan haq-
qında müəyyən məlumatların verilməsini zəruri hesab edirik. “Bilqamıs” dastanı öz məzmu-
nu, obrazlar qalereyası baxımından da, aşıladığı ideyalar və təməl prinsiplər baxımından da, 
ədəbiyyatımızla, xalqımızın adət-ənənələri ilə uyğunluq baxımından da heyrət doğurur. Azər-
baycan məktəblisi həyatının ən qiymətli vaxtlarında dastanın əsas ideya və süjeti ilə ümumi 
şəkildə məlumatlansa, çox faydalı olar. Bunun üçün fənn proqramları, təhsil strategiyası, ədə-
biyyat fənni üzrə kurikulumlar kifayət qədər imkanlar verir. Azərbaycan dilində dastanın mət-
ni də mövcuddur. Hesab edirik ki, şifahi xalq ədəbiyyatı haqqında, dastanlar haqqında, “Ki-
tabi Dədə-Qorqud” eposunun, Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə”sinin, orta əsr qəhrəmanlıq 
dastanlarımızın tədrisi zamanı “Bilqamıs” dastanı ilə müqayisələr aparmaq, paralelliklərin şa-
girdlərin nəzərinə çatdırılması məqsədəuyğundur.  

Məqalənin aktuallığı. Orta ümumtəhsil məktəblərində dünya ədəbiyyatı nümunələrinin 
tədrisi məsələləri, şagirdlərə təqdim edilən ədəbi nümunələrin müasir dövrün sosial tələblə-
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rinə cavab verməsi probleminin qaldırıllması məqalənin aktuallığını təşkil edir. Həmçinin qlo-
ballaşmanın doğurduğu reallıqlar və bu prizmadan milli dəyərlərin təbliği, milli ədəbiyyatımı-
zın əsas istiqamət və meyllərinin böyüməkdə olan nəslə daha mütəşəkkil, daha səmərəli çatdı-
rılması yolları araşdırılır, bu kontekstdə proqram və dərsliklərə bir daha baxılması zərurətin-
dən bəhs edilir. Müəllif müxtəlif elmi mənbələrdən gətirilmiş nümunələrlə qənaətini əsaslan-
dırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ilk dəfə olaraq indiyə 
qədər ədəbiyyatın tədrisi tarixində istifadə edilməmiş bədii nümunələrin öyrədilməsinin əhə-
miyyəti və təqdim edilə biləcək materialların həcmi ilə bağlı təkliflər təqdim edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ədəbiyyat fənni üzrə metodistlər, ali 
və orta məktəb müəllimləri, problemlə bağlı tədqiqat aparan araşdırmaçılar üçün nəzərdə tu-
tulmuşdur. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Ədəbiyyat fənni üzrə təhsil 
proqramı (kurikulumu) (V-XI siniflər). Bakı: Təhsil İnstitutu, 2013, 93 s. 

2. Bilqamıs dastanı (hər şeyi bilən adamın dastanı) / Tərcümə edən İ. Öməroğlu. Bakı: 
“Azərbaycan ensiklopediyası” NPB, 1999, 92 səh.  

3. C. Nağıyev. Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi. Bakı: Asiya, 2009, 560 səh.  
4. F. Rüstəmov. Şərqdə pedaqogika tarixi. Bakı, 2002, 256 səh.  
5. Graciela Boruszko. New Technologies and T echnologies and Teaching Compar 

eaching Comparative Literature. https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2355 
&context=clcweb 

6. http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/ makaleler/3397-published.pdf, səh.76 
7. https://www.amazon.com/Gilgamesh-Novel-Joan-London/dp/0802141218 
8. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.2307/1359833 
9. Kramer. Tarix şumerdən başlayır. Bakı:  2009, 283 səh.   
10. Qədim şərq ədəbiyyatı. Şeir və nəsr. Bakı: Azərbaycan ensiklopediyası, 1999, 584 səh.  
11. M. Təhmasib. Tədqiqlər... II cild., 1961-1987. səh. 28. 
12. P.Əfəndiyev. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1992.477 səh.  
13. Ş. İ.Xətayi.Əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 384 səh. 
14. T. Novtuzov. Qədim Dünya ədəbiyyatı tarixi. Bakı: ADPU, 2003, 578 səh.  
15. Самойлова Елена Александровна. Методика изучения литературы в школе в 

контексте проблем методологии современной компаративистики. https://cyberleninka.ru 
/article/n/metodika-izucheniya-literatury-v-shkole-v-kontekste-problem-metodologii-
sovremennoy-komparativistiki 

 
А.A. Асадов 

 

Вопросы воспитания древнего шумерского  
эпоса в азербайджанской школе 

 

Резюме 
 
 В статье поднимается вопрос преподавания образцов мировой литературы в обще-

образовательных школах, проблема соответствия представляемых учащимся литера-
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турных образцов социальным требованиям современности. Также рассматриваются 
реалии глобализации и продвижения национальных ценностей, пути лучшего донесе-
ния до подрастающего поколения основных направлений и тенденций нашей нацио-
нальной литературы, необходимость переосмысления, в связи с этим программ и учеб-
ников. Свой вывод автор обосновывает примерами из различных научных источников. 

В статье впервые представлена важность преподавания вида искусства, который до 
сих пор не преподавался в литературе, и объем материала, который может быть 
представлен. 

 
A.A. Asadov 

 
Issues of education of the ancient Sumerian  

epic in the Azerbaijani school 
 

Summary 
 
The article raises the issue of teaching examples of world literature in secondary schools, 

the problem of meeting the literary samples presented to students to the social requirements of 
modern times. It also examines the realities of globalization and the promotion of national 
values, ways to better convey the main directions and trends of our national literature to the 
younger generation, the need to reconsider programs and textbooks in this regard. The author 
substantiates his conclusion with examples from various scientific sources. 

For the first time, the article presents the importance of teaching an art form that has not 
been taught in literature so far and the amount of material that can be presented. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 18.04.2022 

 
 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 200

X sinfin “Azərbaycan tarixi” üzrə “XIII-XV əsrlərdə  
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Müstəqil dövlətimizdə təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi, əsas məsələlərindən 

biri vətənpərvər, yüksək təhsilli, təlim-tərbiyəli şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bütün bunlar üçün 
təhsil, tərbiyə, inkişaf həyata keçirilməli, bacarıqların formalaşdırılmasında metod və üsulla-
rın tətbiqi qaçılmazdır. Belə ki, təhsil proqramında tələb edilir ki, hər bir dərs özlüyündə təhsil 
alanlar üçün təfəkkür və intellektual məkanlı olmalıdır. Təlim prosesinin yüksək səviyyəli ol-
ması üçün təlim fəaliyyəti də stimullaşdırıcı olmalıdır. Müasir dövrdə hər şey inkişaf və təka-
mül edir. Bu zaman təhsildə fənlərin bir-birinə inteqrasiyasına ehtiyac yaranır. Fənlər və elm-
lər bir-biri ilə qədim zamanlardan bəri sıx əlaqədə olmuşdur, bu proses müasir dövrdə də qal-
maqdadır. Fənlərin inteqrasiyası şagirdlərin biliklərinin daha da möhkəmləndirilməsini və 
fəallaşmasını təmin edir. Bəşəriyyətin tarixi boyu proqressiv xarakter daşıyan yeniliklər dife-
rensial və həmçinin inteqrativ yanaşmaların fonunda yaranmışdır. Bütün elm sahələrində, o 
cümlədən tarix fənninin digər fənlərlə inteqrasiyası önəmli yer tutmuşdur. Təlim prosesində 
“inteqrasiya” və ya “inteqrativlik”, təlimin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. İnteraktiv təlim 
metodu şagirdlərdə dərsdə maraq oyadır, şagirdlərdə tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarıqları-
nın formalaşmasına sövq edir, onlarda fənlər arasında əlaqələrin yaranmasına müstəqil bilik 
və bacarıqlar əldə etməsinə şərait yaradır. O zaman deyə bilərik ki, günümüzdə təlim prose-
sində inteqrasiyadan istifadə elmi dünyagörüşünü formalaşdırır. Fənlərarası əlaqə təhsilverici, 
tərbiyəedici və inkişafetdirici və təlim prinsipi funksiyalarına da malikdir. 

Azərbaycan tarixi fənn kurikulumunda siniflər üzrə mövzular “Ümumi tarix”, “Coğrafi-
ya”, “Ədəbiyyat”, “Ana dili”, “Riyaziyyat”, “İKT” və s. fənnlərə inteqrasiya edir. Azərbaycan 
tarixi kurikulumunun fənlərarası inteqrasiyası müxtəlif fənlərin standartlarının inteqrasiyası 
əsasında həyata keçirilməklə reallaşdırılır. Azərbaycan tarixinin inteqrativ kurikulumu aşağı-
dakı səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir: 

* təlimin fəal, cəlbedici və əyləncəli olması; 
* çoxlu hissələrə bölünməməsi; 
* məzmununun sadə, əhatəli və anlaşıqlı olması; 
* fənlərinin sayının çox olmaması (iki, üç və dörd fənn); 
* eyni konsepsiyanın iki müxtəlif fəndə öyrənilməsi; 
* təlimin müxtəlif mərhələlərinin əlaqələnədirilməsi (şaquli inteqrasiya); 
* yüksək nailiyyət səviyyəsinin və intellektual bacarığın inkişafının stimullaşdırılması (3, 

s. 31). 
Azərbaycan tarixi ölkəmiz ərazisində yaşamış və yaşayan insanların həyatının bütün sahə-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 201

lərini və təzahürlərini əhatə etdiyi üçün onun başqa fənlərlə, başqa bilik sahələri ilə yüksək 
bağlılığı vardır. Buna görə də Azərbaycan tarixi fənninin hər mərhələsində üfiqi inteqrasiya 
gözlənilməlidir. Bu şagirdlər tərəfindən fənnin məzmununun mənimsənilməsinin zəruri şərtlə-
rindəın biridir. Azərbaycan tarixinin tədrisində iki tip inteqrasiya tətbiq etmək məqsədə uy-
ğundur. Birinci tipə fənn daxilində (şaquli və üfiqi) inteqrasiya, ikinci tipə isə fənlərarası (üfi-
qi) inteqrasiya daxildir. 

Ümumi təhsil pilləsində dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədi və 
onun əsasında hazırlanmış Azərbaycan tarixi fənn kurikulumu fəndaxili və fənlərarası əlaqələ-
rin tətbiqinə imkan yaradır. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq tarix fənn kurikulumu şagirdi ob-
yektə deyil, subyektə çevirir, bununla yanaşı inteqrasiyanın yaradılmasına, lazımi nəticənin 
əldə edilməsinə, əsasən də məqsədə çatılmasına şərait yaradır (6, s. 111).  

“Azərbaycan tarixi” fənni daxilində tədris prioritetlərini sistemli təşkil etmək, üst-üstə 
düşmə və yüklənmə hallarını azaltmaq üçün inteqrasiya mövzuların, bacarıqların və konsepsi-
yaların sıra ilə qeyd olunması və dəyərləndirilməsi ilə başlana bilər. Məsələn, Azərbaycan ta-
rixi “XIII-XV əsrlərdə mədəniyyət” mövzusuna nəzər salaq. 

Təlimin məqsədi: Azərbaycanın XIII-XV əsrlər mədəniyyətinin inkişafını tarixi şərait və 
sosial iqtisadi vəziyyət baxımından dəyərləndirir. Azərbaycan mədəniyyətini türk-islam mə-
dəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirir. Türk-İslam mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına dair araşdırmalar aparır, referatlar hazırlayır.  

İnteqrasiya: Üm t.5.1.1.,5.1.3. Təlim forması kollektiv iş.     
Təlim üsulu: Beyin həmləsi, ardıcıl suallar üsulu.     
Resurslar: Elektron dərsliklər, dərslik, şəkillər, filipşat, marker və s. 
XIII-XV əsrlərdə ilk monqol yürüşləri Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına zərbə vur-

muşdur. İntibah dövrü ilə müqayisədə geriləmələr baş vermişdir. Bunun səbəbi monqol yürü-
şü idi. Monqolların bütlərə sitayiş etməsi, məscidlərin məhv edilməsinə, yerinə bütxanaların 
yaradılmasına, islam dininə, məktəb və maarifinə böyük təsir göstərmişdir. XIII əsrin sonunda 
Qazan xan islamı qəbul etdikdən sonra yenidən məscid və mədrəsələrin bərpası olmuşdur. 
Buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, monqol yürüşləri və onların burada məskunlaşması 
ilə bizim ölkəmizin daxilində baş verən  hadisələr arasında oxşarlıq vardır. Bu mövzuda inteq-
rasiya şagirdlərə təkcə mədəni hadisələri öyrətmir, həmçinin bu dövrü tam halda dəyərləndir-
məyə, hadisə və təzahürlər arasındakı oxşar və fərqli prosesləri müqayisə edərək səbəb-nəticə 
əlaqəsini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır.      

Dövrün mühüm hadisələrindən biri Marağa rəsədxanasının tikilməsi idi. Bu zaman biz 
müasir dövrlə əlaqələndirməyə müraciət edə bilərik. Misal üçün: Müasir dövrdəki rəsədxana-
larla və yaxud Şamaxı Rəsədxanası ilə Marağa rəsədxanasının venn diaqramı ilə müqayisə 
edərək oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini göstərə bilərik.       

XIII əsrin dahi şəxsiyyətlərindən biri olan Nəsrəddin Tusi haqqında şagirdlərə məlumat 
verməklə belə XIII əsr mədəniyyəti, sosial-ictimai münasibətləri haqqında kifayət qədər məlu-
mat vermək mümkündür. Məsələn Tusinin “Əxlaqi Nasiri” əsəri əsrlər boyu orta və yaxın 
Şərqdə mənəviyyat və əxlaq qaynağı hesab olunur. Tusi burada ailə, insan, cəmiyyət, əxlaq, 
din, ictimai münasibətlər barədə dolğun təsəvvürlərə, etik-fəlsəfi fikirlərə yol vermişdir. Belə 
ki, təkcə bu kitabla belə həmin dövrdəki insanların ictimai-məişət həyatları ilə bağlı kifayət 
qədər məlumat əldə edə bilərik.                                                                                               

Bu dövrdə bir çox elmi və bədii əsərlər də yazılmışdır. Buna biz Fəzlullah Rəşidəddin, 
Həmdullah Qəzvin, Nizamməddin Şami, Suli Fəqih, Mustafa Zəriri misal göstərə bilərik. Belə 
ki, onlar öz əsərlərində müəyyən məlumatlar vermişdir. Məslən Fəzlullah Rəşidəddinin “Ca-
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me ət-təvarix” əsəri monqol yürüşlərinə həsr olunmuşdur. Nizaməddin Şamidə monqol dövrü-
nə və Əmir Teymurun yürüşlərinə dair əsərlər yazmışdır. Hadisələrdən bəhs edərkən fənlər-
arası inteqrasiyadan istifadə edərək ədəbiyyat fənninə müraciət edə bilərik. Belə ki, XIII əsr-
dən etibarən, obyektiv tarixi gerçəkliyin təsiri altında Azərbaycan torpaqlarında əsasən ərəb 
və fars dillərində yaradılan əsərlərdən əlavə həmçinin doğma dildə yazan şair və sənətkarların 
sayının get-gedə artdığını görürük. Belə ki, həmçinin fəndaxili inteqrasiyadan istifadə edərək 
öncəki dərslərə müraciət edərək, intibah mədəniyyəti dövrü ilə XIII-XV əsr mədəniyyətini 
müqayisə edə bilərik. Burada həmçinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının təhlilini də bir kon-
sepsiya kimidə seçə bilərik. Belə ki, XIII-XV əsrlərdə ana dilindən daha çox istifadə edilməsi 
VII-VIII əsrlərdə Azərbaycan xalqın təşəkkül tapması ilə sıx bağlıdır. Müəllim dastana müra-
ciət edərək, onu təhlil edərək xalqın formalaşmasını onun sonrakı ədəbi və mədəni həyata tə-
sirini açıb göstərə bilər. Bu şəkildə şagirdlərdə mədəni irsin əsrlər boyu formalaşma nəticəsin-
də qədim köklərə dayanaraq yarandığını və həmin köklər əsasında inkişaf etdiyini göstərə bi-
lər.    

İncəsənət nümunələri haqqında məlumat verərkən təsviri incəsənət fənninə inteqrasiya edə 
bilərək, XIII-XV əsrdəki memarlıq və digər incəsənət nümunələri haqqında xarici rəssamların 
əsərlərinə müraciət edərək məlumat verə bilərik. Həmçinin ibtidai icma quruluşu mövzusuna 
toxunaraq, mədəniyyətin nə qədər inkişaf etdiyini şagirdlərə göstərə bilərik, memarlıq abidə-
lərində isə intibah mədəniyyəti tikililərini müqayisə edə bilərik. İntibah dövrünün mühüm abi-
dələrindən olan Xudafərin körpüsü ilə XIV əsrin memarlıq abidəsi olan Şirvanşahlar sarayını 
göstərə bilərik və yaxud da ümumi tarixə müraciət edərək həmin dövrdə Avropada və ya 
Şərqdə tikilmiş memarlıq abidələrini göstərə bilər.       

Eyni zamanda, mədəniyyət mövzusunda Ümumi tarix fənninə inteqrasiya olunur. XIII-XV 
əsrdə dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələri təhlil edə bilərik. XIV-XVII əsrlərdə  
mədəniyyət sahəsində Avropada intibah dövrü başlandığı halda Azərbaycanda bu XI-XII əsr-
də baş vermişdir. Qərbi və Mərkəzi Avropanı əhatə edən İntibah dövrünün fərqləndirici xüsu-
siyyəti mədəniyyətin yeni, mahiyyətcə kübar xarakter alması və insanı ön plana çıxarması ilə 
səciyyələndiyini göstərə bilərik.     

Müəllim Təbriz Ali Mədrəsəsindən bəhs edərkən Avropada o dövrdə yaranan ilk ali mək-
təb olan Boloniya Universitetini misal gətirə bilər, onlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri 
göstərə bilər. Müəllim  Azərbaycandan fərqli olaraq Avropada mədəniyyət sahəsində böyük 
irəliləyişlər baş verdiyini qeyd edə bilər. Belə ki, səlib yürüşləri zamanı Şərq-İslam sivilizasi-
yası ilə təmasda olub, xeyli yeni məlumatlar əldə edirlər. Bununla belə Asiya ölkələrinə edi-
lən səyahətlər nəticəsində həmin ölkələr haqqında yeni təsəvvürlər yaranmış və coğrafi xəritə-
lər çəkilmişdir. Belə ki bu zaman müəllim sinxron cədvəllərdən istifadə edərək. Eyni əsrlər 
üzrə Avropa və Azərbaycandakı mədəni irəliləyişləri, dəyişiklikləri, inkişaf və fərqlilikləri ay-
dın şəkildə şagirdlərə göstərə bilər. Bu zaman müəllim şagirdləri lövhəyə dəvət edə bilər və 
bu fərqlilikləri onların özünün tapmasını istəyərək onların özünün araşdırmaçılıq, tədqiqatçı-
lıq bacarıqlarından istifadə edə bilər.  

Müəllim həmçinin yenə fənlərarası inteqrasiyadan istifadə edərək, ərəb işğalları dövrünü 
misal göstərərək onun Monqol işğalı dövründən fərqini və onun mədəni münasibətə təsirini 
göstərə bilər. Misal üçün, ərəb işğalından sonra Azərbaycanda islam dinin yayılması ilə əlaqə-
dar olaraq memarlıqda məscid, mədrəsə, karvansaralar türbələr tikilməyə başlanmışdır. Lakin 
monqol işğalları dövründə mədəni sahədə geriliyin olduğunu mədrəsələrin, məscidlərin dağı-
dıldığını qeyd edə bilər. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, tarix fənni özündə tarixi fakt 
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və hadisələri ehtiva etdiyinə görə, digər fənlər ilə asanlıqla qarşılıqlı əlaqəsini verir. Lakin bu-
nu da qeyd etməliyik ki, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya müəllimin özündən də dərin bilik, 
zəngin dünyagörüşü güclü bədii təxəyyül, tədris etdiyi fənnə sonsuz sevgi və daim öz üzərin-
də işləmək tələb edir. Düşünürəm ki, bu keyfiyyətə sahib olmadan inteqrasiya və fənlərin qar-
şılıqlı əlaqəsini qurmaq mümkün deyildir. İnteqrasiyanın şagird təfəkküründə və onun yaradı-
cı tətbiqetmə sahəsində əhəmiyyəti çox yüksəkdir. Burunla da inteqrasiya şagirdlərdə plan tər-
tib etmək üçün  maraq və bacarığı artırır, yeni biliklərin əldə edilməsinə zəmin yaradır, dərsə 
daha çox yaradıcı yanaşmanı  və tətbiqetmə xüsusiyyətini formalaşdırır. 

Məqalənin aktuallığı. İnteqrasiya fənlərarası bilik və bacarıqların əlaqəli mənimsənilmə-
sinə şərait yaradır. Şagirdlərin qısa zaman müddətində həm çox, həm də faydalı biliklər əldə 
etmələri ilə yanaşı elmi dünyagörüşlərini formalaşır. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu 
kimi vacib bir mövzuya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə irəli sürülən fikir, mülahizələr və əldə olunan nəticə-
lər tarixin tədrisi metodikası elminin nəzəri məsələlərini zənginləşdirir.  

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

 
В статье обосновывается актуальность проблемы. На уроках истории Азербайджана 

в общеобразовательных школах развитие культуры Азербайджана XIII-XV веков, исто-
рические условия оценивались с точки зрения социально-экономического положения. 
Роль интеграции в преподавании истории и ее положительное влияние на качество 
преподавания были даны в оценке азербайджанской культуры как составной части 
тюрко-исламской культуры. 
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“Türk xalqlarının mədəniyyəti və dini baxışları” mövzusunu 
keçərkən müqayisəli təhlil metodunun üsul və yolları 
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Metod anlayışı fəaliyyət zamanı necə hərəkət etmək lazım olduğunu bildirən üsuldur və 

məqsədə hansı yollarla nail olmağı göstərir. Bu yollardan biri də müqayisəli təhlil metodudur.  
Tarixi faktların təhsilalanlar tərəfindən passiv əzbərlənməsini deyil, tarixi hadisələr arasında 
səbəb əlaqəsini tapmaq bacarığı öyrədilməlidir. Metodlardan istifadə edərkən əsas məqsədlər-
dən biri düzgün nəticəyə gəlməkdir. Müqayisə metodu vasitəsilə tələbələr bilikləri daha dərin-
dən dərk edə bilərlər və dərs daha yaddaqalan formaya gəlir. Bu metodda oxşar və fərqli xü-
susiyyətlər müqayisə olunur. Müqayisədə aşağıdakı şərtləri nəzərə aldıqda düzgün nəticə al-
maq mümkündür.  

1. Müqayisə olunan anlayışlar bircins olmalıdır. 
2. Müqayisə mühüm əlamətlər üzrə aparılmalıdır. 
K.D. Uşinski müqayisəni təlimdə ən mühüm üsul hesab edərək yazırdı: “Biz dünyada hər 

şeyi müqayisə vasitəsilə öyrənirik, əgər bizə heç bir əşyaya oxşada bilmədiyimiz bir əşya rast 
gəlsəydi, onun barəsində bir söz belə deyə bilməzdik... Əgər hər hansı bir əşyanı aydın başa 
düşmək istəyirsinizsə, həmin əşyanı ona ən çox oxşayan əşyadan fərqləndirin və həmin əşyanı 
ondan ən çox uzaq olan əşyalarla oxşarlıq tapın. Yalnız o zaman əşyanın bütün mühüm əla-
mətlərini özünüz üçün aydınlaşdıra bilərsiniz, elə bu da əşyanın başa düşülməsi deməkdir (1, 
s. 162). 

Müqayisə müəllimin rəhbərliyi ilə aparılmalıdır. Təhsilalanlar gündəlik həyatda qarşılaş-
dıqları hadisələri, özləri fərqində olmadan müqayisə və təhlil edirlər. Tarixi hadisələrin müqa-
yisə edilməsi hadisələrin daha parlaq təsəvvürünü yaradır. Tələbələr vizual olaraq qavranılan 
maddi obyektləri, alətləri, silahları və s. müqayisə edir, sonra sadə-sosial hadisələrin müqayi-
səsinə keçirlər. Müqayisə üçün obyektlərin seçimi müqayisəli tədqiqatlarda nəzərdən keçirilir. 
Bəlkə də ən çətin və məsuliyyətli əməliyyat və mübahisələr tarixdə nəyi müqayisə etmək olar 
və nəyi müqayisə etmək olmaz problemidir. Müqayisə metodunda əsas məsələlər tarixi məlu-
matların natamam təbiətindən, sosial sistemlərin mürəkkəbliyindən və verilən sualların xarak-
terindən irəli gəlir. Tarixi hadisələr toplandıqca müqayisənin rolu da artır. Hər bir tələbədə 
müqayisənin üsulu müxtəlif olur. Ona görə ki, hər bir tələbənin təsəvvürü fərqli inkişaf etmiş 
olur. Hadisələrin müqayisəsində bəzilərinə tarixi hadisə vacib olduğu halda, digərlərinə görə 
həmin hadisə vacib olmaya da bilər. Xəzər, Avar, Göytürk xaqanlıqlarının din və mədəniyyət 
mövzusunda müqayisəli təhlilində bir qrup tələbəyə görə din, digər bir qrupa görə mədəniyyət 
vacib məqam ola bilər. Müqayisədə təhlil mütləq iştirak etməlidir. Müqayisə prosesində abst-
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raksiya və ümumiləşdirmə meydana çıxır. Tarixi hadisələr tərkib hissələrinə ayrılır və oxşar 
hadisələr arasında əlaqələr müəyyən olunur. Müqayisə belə ola bilər: 1) Oxşarlığa görə; 2) Fər-
qə görə; 3) Bir və ya bir neçə əsas üzrə.  

Müqayisə metodu kimi Venn diaqramından istifadə edilə bilər. Venn diaqramında oxşar 
və fərqli cəhətlər qeyd olunur. Ali məktəbdə müqayisə üçün belə bir məntiqi tapşırıq təklif 
edə bilərik: Mədəniyyət mövzusunda Xəzər, Avar, Göytürk xaqanlıqlarının müqayisəli təhli-
lində hansı suallar qoyula bilər: 

1. İncəsənət abidələrində oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd edin; 2. Dil və yazılarının oxşar, 
fərqli cəhətlərini qeyd edin; 3. Məişət əşyalarının oxşar, fərqli cəhətlərini qeyd edin.  

Təsviri incəsənət əsərlərinin müqayisəsi üzərində tapşırıqların mürəkkəbləşməsinə misal 
gətirək. 

1) Eyni bir dövrə aid olan bir xalqın iki və yaxud bir neçə incəsənət abidəsinin oxşar xüsu-
siyyətlərini müqayisə yolu ilə təyin etməli. 

2) Müxtəlif xalqların incəsənət abidələrinin oxşar və fərqli cəhətlərini təyin etməli. 
3) Müxtəlif dövrlərin incəsənətinin tipik abidələrinin ümumiliyinin xassələrini müəyyən 

etməli. 
4) Müxtəlif dövrlərin incəsənətinin tipik abidələrinin fərqlilik xassələrini müəyyən etməli 

(1, s. 167). 
Hər üç xaqanlığın fərqli cəhətləri: Xəzər xaqanlığın evlərinin quruluşu ən varlı tayfa başçı-

ları əsasən qışlaqlarını ağ daşdan tikilmiş divarlarla əhatə edirdilər. Avarların evləri yarımdai-
rəvi şəkildə, yarıya qədər torpağa girmiş şəkildə tikilirdi. Evlərdə divar sobaları tikilirdi. Türk 
xaqanlığında isə əsasən çadırlar tikilirdi. Göytürklərin evlərinin çadırdan olmasının səbəbi 
olaraq bu xalqların köçəri həyat sürməsini göstərə bilərik. Xaqanın çadırı xüsusilə rəngarəng 
xalılarla bəzədilirdi.  

Xəzər və Göytürk xaqanlığı türk dilli tayfalar idilər. Avar xaqanlığı fərqli olaraq qafqaz-
dilli tayfalar olmuşdular. Göytürk xaqanlığının mədəniyyət nümunələri dedikdə ilk öncə “Or-
xon Yenisey” abidəsi göstərilməlidir. Bu abidə 158 ədəd kurqan və qaya daşlarından ibarətdir. 
Müəllimin şifahi nitqi ilə yanaşı, abidənin təsvirinin göstərilməsi bu abidənin digər mədəniy-
yət abidələri ilə müqayisəsini asan formaya gətirir. Göytürk xaqanlığında Orxon Yenisey abi-
dəsində qədim türklərin əlifbası olan Türk “runik” yazısı haqqında məlumat verilir. Avarlar 
Göytürk xaqanlığında olduğu kimi “runik” yazısını bilirdilər.  

Tarixi hadisələrin müqayisəsi əyani vasitələrlə aparıla bilər. Göytürk, Xəzər, Avar xalqla-
rının mədəniyyət nümunələrinə aid təsvirlər, şəkillər tətbiq edilir. Digər fənlər tarix fənni ilə 
müqayisə edildikdə, öyrənilən hadisələrin təhsilalanlar tərəfindən daha aydın dərk edilməsinə 
və tarixi hadisələrdə qədim zamanlardan indiyə qədər baş verən dəyişikliklərin səbəbini təhlil 
etmiş olurlar. Müqayisə edilən tarixi xalqların məişət və əşyalarının və istifadə etdikləri alət-
lərin müqayisə edilməsi, həmin obyektlərin canlı obrazını yaradır. Xəzərlərə məxsus silahlar, 
quş təsviri olan qablar tapılmışdır. Avar mədəniyyətini əks etdirən zənbil şəkilli iri sırğa, gü-
müş tökmə kəmər aşkar edilmişdir. Avarlar qızıl və gümüş qablardan istifadə edirdilər. Avar-
ların böyük Çin sədlərinə bənzər divarları bu gündə heyranlıq doğurur. Belə olduqda eyni za-
manda tələbələrin təsəvvüründə Çin sədləri də canlanır və özləri müqayisə aparırlar. Əyani 
şəkildə xaqanlıqlara məxsus məişət əşyalarının təsvirlərinin göstərilməsi, təhsilalanlarda hə-
min təsvirlərdə olan əşyalarda oxşar, fərqli cəhətləri müqayisə etmək bacarığı aşılayacaq. 

Müqayisə üsulu olaraq sinxron cədvəli qeyd etmək olar. Tarix təlimində sinxron cədvəllə-
rin tərtib edilməsi, hadisələrin zamanca tutuşdurulması və onları ardıcıllıqla müqayisə etmək 
bacarığı formalaşdırır. Göytürk, Xəzər, Avar xaqanlıqlarının tarixinin öyrənilməsində aşağı-
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dakı məsələlər mühü yer tutur: 1) cəmiyyətin mədəniyyəti; 2) dini. Tələbələr bunları birləşdi-
rərək həmin xaqanlıqların tarixinə dair sinxron cədvəl hazırlamış olurlar. Dərs zamanı adətən 
sinxroloji cədvəl şəkilində ümumiləşdirici sxem tələb olunur. Bu cədvəllərdə tarixi faktlar və 
hadisələr üfüqi və şaquli sıralarla düzülür ki, bu da şüurda məlum assosiasiyalar vasitəsi ilə 
vaxt əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə kömək edir (3, s. 66). 

Din mövzusunda müqayisəli təhlilində, şagirdlər mövcud olan bütün dinləri xatırlamalı və 
qeyd etməlidirlər. Müqayisəli din dinlərin ümumi formalarını, növlərini, hadisələrin morfolo-
giyasını, ümumbəşəri qayda və qanunlarını müəyyən etmək üçün onları öyrənən bir elmdir. 
Bu halda din mövzusunda suallar yaranır: 

1) Tarixən mövcud olan xalqlarda ilk yaranan dinlər nə olmuşdur: Avar və Xəzərlərin ilk 
dini Şamançılıq olmuşdur. Göytürklər ən qədim zamanlardan günəş və oda inanırdılar. 

2) Dini fərqlilik nədən ibarət idi: Göytürk xalqları oda və günəşə inancın nəticəsi olaraq 
islam dininə qədər evlərini üzü şərqə doğru tikirdilər. Xəzər xaqanlığında ibadət etmək üçün 
üstü açıq kilsələr inşa edilmişdir. Avarlar isə ölən adam üçün qazılan quyunu yandırırdılar və 
bununla onlar pis ruhları təmizləyirdilər. Bu xalqa görə öldükdən sonraki dünya bir neçə qat-
dan ibarətdir. Ən üst qatda müəyyən sınaqlardan çıxmış adamlar ola bilər. 

3) Dini oxşarlıq nədən ibarət idi? Avarlarla Göytürklər ruhun ölməzliyinə inanırdılar və 
adam ölərkən onun yanına çoxlu qida, geyim, əşyaları, atını basdırırdılar. Göytürk xaqanlığın-
da Avarlar Tenqriçilik dininə də sitayiş etmişlər. Bu isə onların xəzərlərlə oxşar cəhətlərinə 
aid edilə bilər. 

Oxşar və fərqli cəhətlər müəyyən edildikdən sonra ümumiləşdirmə aparılır və nəticə ola-
raq şagirdlərin idrak fəallığı artır. Müqayisəli metod zaman daxilində, geniş dövrü əhatə edən 
problemlərin həlli zamanı effektli nəticə verir. Tarixin tədrisində müqayisəli təhlil üsulları im-
kan verir:  

1) Tarixi proses haqqında daha aydın təsəvvür yaratmaq. 
2) Fənn üzrə biliklərin sistemləşdirilməsi. 
3) Fənnə olan marağın stimullaşdırılması. 
4) Şagirdlərə müstəqil iş vərdişlərini aşılamaq. 
Müqayisəli təhlil təhsil prosesinin subyektləri olan təhsilalanlarda təşkilatçılıq və ünsiyyət 

bacarıqlarının inkişafına və öyrənməyə yaradıcı yanaşmaya kömək edir. Burda vacib məqam-
lardan biri odur ki, bir çox təhsilalanlar müqayisəli təsviri necə verməyi bilmirlər. Əvvəlcə bir 
sahə, sonra digəri haqqında bildikləri hər şeyi danışmağa başlayırlar və hələ də müqayisəyə 
gələ bilmirlər. Müəllimin əsas vəzifəsi müqayisə metodunda istifadə qaydalarını təhsilalanlara 
öyrədilməsidir. Müqayisəli metodun ev tapşırıqlarının həllində mühüm rolu var. Bu metoddan 
istifadə etməyi bacaran şagird ev tapşırıqlarını daha maraqlı yerinə yetirə bilər.  

Tarixi hadisələri, maddi-mədəniyyət nümunələrini, təsvirləri həm canlı sözlə, həm də əya-
ni vasitələrlə paralel olaraq müqayisə edilə bilər. Xəzər, Avar, Göytürk xalqlarının mədəniy-
yəti ilə bağlı nümunələri müəllim eyni vaxtda həm canlı sözdən, həm də əyani vasitələrdən is-
tifadə etməklə izah edə bilər. Müqayisə üsulu olaraq qrafiklərdən istifadə oluna bilər. Bu üsul-
dan tarixi zaman daxilində inkişaf meyillərinin göstərilməsi üçün istifadə olunur. Xəzər, Avar 
və Göytürk xaqanlıqlarında din mövzusunda tarixən dinin inkişafını və baş verən dəyişikliklə-
ri bu üsul vasitəsilə müqayisə edilə bilər. Bu halda şagirdlərdə mövzu ilə bağlı daha aydın tə-
səvvürlər yaranır. Müqayisə həm adi, həm də elmi səviyyədə istənilən biliyin tərkib hissəsidir.  
Elmi ədəbiyyatdakı oxşar ideyaları tutuşdurmadan, fərqli müddəaları qarşılaşdırmadan yeni 
fikir demək, məntiqi mülahizə söyləmək və dəyərli mühakimə yürütmək olmaz (4, s. 400). 

Tarixi-müqayisəli metodun məntiqi əsasını hadisə və proseslərin oxşarlıq prinsipini açıqla-
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yan analogiya təşkil edir. Analogiya ümumelmi dərketmə metodu olub obyektlərin oxşar xü-
susiyyətlərini əsas götürərək, onların digər obyektlərlə müqayisəli təhlili və bunun əsasında 
onların oxşarlığı haqqında nəticələrin əldə edilməsindən ibarətdir (5, s. 91). Müqayisə konkret 
faktlara əsaslanmalıdır. Tarixi dövrün inkişaf mərhələləri, oxşar cəhətləri və hadisələrin tipo-
loji mahiyyəti nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan Xəzər, Avar, Göytürk xaqanlıqlarının din və 
mədəniyyət mövzusunun müqayisəli təhlili, həmin xalqların tarixinə dair bir sıra mühüm və 
mürəkkəb problemlərin araşdırılmasına imkan yaradır. Müqayisəli metodu digər metodlarla 
əlaqəli şəkildə tətbiq etmək daha məqsədəuyğundur. 

Analtik müqayisə apararkən, məntiq əsasında bir neçə tipologiyalar təklif olunur və ya 
müqayisə edilə bilən seçim obyektlərin asimmetrik müqayisəsi aparılır. Tədricən xüsusi ter-
minologiya formalaşır (6, s. 222). 

Müqayisə üsulu təhsilalanların idrak fəallığının inkişafını təmin edir və onları düşünməyə, 
mövzuya yaradıcı yanaşmaya kömək edir. Avar, Göytürk, Xəzər xaqanlıqlarının din və mədə-
niyyət mövzusunda müqayisəli təhlilinin üsul və yolları, həmin mövzunun qavranılmasında 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Müqayisə metodu tarixin tədrisində mövzuların öyrənilməsini 
asan formaya gətirir və təlim prosesi maraqlı tədris edilir. Bu baxımdan müqayisə tarix təlimi-
nin əsasını təşkil edir.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə irəli sürülən müddəalar və əldə olunan nəticələr tarixin 
tədrisi metodikası elminin məzmununu daha da zənginləşdirə bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tarix təliminin tədrisi zamanı dərs prosesinin səmərəli olmasını 
təmin edən müqayisə metodunun mahiyyətinə aydınlıq gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı 
olacaqdır. 
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Э.Н. Фазиева 
Методы и способы сравнительного анализа по теме  

«Культура и религиозные воззрения тюркских народов» 
 

Резюме 
 

В статье рассказывается о том, как повысить познавательную активность, сделать 
процесс урока более интересным и рассмотрен метод сравнения, который лежит в ос-
нове его обучения. Каспий как предмет сравнения, Мы провели сравнительный анализ 
религии и культуры аварского, Гей тюркского каганатов. Форма сравнения в качестве 
диаграммы Венна мы применили таблицы синхронизации. Сравнение применимо при 
применении учителя мы отметили активность. Язык как предмет культуры у народов 
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Каспия, аварцев, Гей тюрков, бытового и были показаны различия и сходства их ис-
торических памятников. Как выглядит метод сравнительного анализа в обучении исто-
рии рассматривается, какие знания, умения, привычки формируют и какие возмож-
ности создают.  

 
E.N. Faziyeva 

 
Methods and ways of comparative analysis on the topic  

“Culture and religious views of the Turkic peoples” 
 

Summary 
 

The article talks about how to increase cognitive activity, make the lesson process more 
interesting and considers the comparison method that underlies its learning. The Caspian Sea 
as a subject of comparison. We conducted a comparative analysis of the religion and culture 
of the Avar, Gay Turkic Khaganates. Comparison form as a Venn diagram, we have applied 
synchronization tables. The comparison is applicable when applying the teacher, we noted the 
activity. The language as a subject of culture among the peoples of the Caspian Sea, the 
Avars, the Gay Turks, everyday life, and the differences and similarities of their historical 
monuments were shown. What the method of comparative analysis looks like in teaching 
history is considered, what knowledge, skills, habits are formed and what opportunities are 
created.  
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Ön və Mərkəzi Asiya türk xalqlarının miqrasiya və xalqların  
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Günel Elsevər qızı Hüseynova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
                                     E-mail: gunel-huseynova-2000@list.ru 

 
Rəyçilər: dos. P.Ş. Səfərov,   
                 p.ü.f.d., dos. D.M. Musayev 
 
Açar söz: təhsil, tədris, mahiyyət, miqrasiya, təlim texnologiyaları, türk xalqları 
Ключевые слова: образование, преподавание, сущность, миграция, технологии 

обучения, тюркские народы. 
Key words: education, teaching, essence, migration, learning technologies, Turkish 

nations 
 
Ön və Mərkəzi Asiya türk xalqlarının miqrasiya və Xalqların Böyük Köçündə iştirakının 

tədrisi mövzusunun tarixi əhəmiyyəti tarix dərslərində açılırsa, metodik əhəmiyyəti, tədris 
olunma yolları Tarixin tədrisi metodikası fənninin tədrisi zamanı işıqlandırılır. Tədris zamanı 
ilk öncə məqsəd müəyyən edilməlidir; Nəyi tədris etməli?, Necə tədris etməli?, Nə üçün tədris 
etməli? 

Müasir dərsin əsas şərtlərindən biri planlaşdırmadır. Planlaşdırma təlimin məqsədlərinin 
müəyyənləşməsindən başlanır. Dərsin səmərəliliyini təmin edən ən başlıca və mühüm amil tə-
lim məqsədlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsidir (1, s. 390). Mövzunun tədrisinin həyata ke-
çirilməsində ən mühüm və mürəkkəb mərhələ motivasiyadır. Dərsin sonrakı gedişi motivasi-
yanın nə dərəcədə uğurla yaradılmasından asılıdır. 

“Bir sıra fərziyyələri törədən problemli vəziyyət idrak motivasiyasının meydana gəlməsinə 
təsir göstərən əsas faktordur. Bundan əlavə bir sıra başqa faktorlarda mövcuddur ki, onların 
nəzərə alınması da motivasiyanın yaradılmasına kömək edir: 

 Motivasiya qismində istifadə olunan materialın xüsusiyyətləri cəlbedicidir, müəmmalı-
dır, marağı və müstəqil təfəkkürü şövqləndirməyə qabildir; 

 Fərziyyələri yoxlama və təqdimat aparma imkanının mövcudluğu; 
 Yaradıcılıq imkanı; 
 Materialın təqdim olunma üsulları və formaları; 
 Əvvəlki məşğələlərdə fərziyyələrin irəli sürülməsi ilə bağlı müsbət emosiyalar təcrübəsi 

[2, s. 50]. 
Müəllim motivasiyanı 3 yol ilə yarada bilər: 
1.  Simvolik materialların şərhi ilə (rəsm, foto-şəkil, simvol, qrafik, sxem, ədəbi əsərdən 

parka); 
2.  Sual verməyə həvəsləndirməklə:                                                                                                 
a)  Mövzu ilə bağlı naməlum məsələləri müəyyənləşdirən suallarla; 
b) Açıq suallar, yəni iki və daha çox variantı olan suallardan istifadə etməklə; 
c)  Öyrənilən mövzuya aid suallarla. 
3.  Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi yolu ilə. 
Ön və Mərkəzi Asiya türk xalqlarının miqrasiya və Xalqların Böyük Köçündə iştirakının 

tədrisi zamanı ilk öncə müəllim Xalqların Böyük Köçü haqqında aşağıdakı kimi məlumat ver-
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məlidir:  
Böyük Hun İmperiyası dağıldıqdan sonra IV əsrdə hun tayfaları tərəfindən Altay da başla-

yıb və Avropaya tərəf yayılaraq 300 ildən çox davam edən yürüş tarixdə Xalqların Böyük kö-
çü adı ilə formalaşmış və tarixdə mühüm iz qoymuşdur. Böyük Köçdə iştirak edən xalqlar 
haqqında izahlı oxu vasitəsilə tələbələrdə təsəvvürlər yaradılmalıdır: Erkən orta əsrlərdə türk-
dilli etnoslar hun ittifaqında birləşmişdilər. Bu ittifaqa bir çox türk etnosları, o cümlədən xə-
zər, kəngər, peçenaq, bulqar, qıpçaq, sabir, utiqur, onoqur, uz, barsil tayfaları daxil idi. 

Dərs zamanı mövzu ilə bağlı əsas anlayışlar müəyyən edilməli və tələbələrə bu anlayışlar 
izah edilməlidir.   

Mövzunun tədrisi zamanı ilk rast gələn anlayış miqrasiya anlayışıdır. Miqrasiya və ya köç-
etmə - insanların daimi və ya müvəqqəti yaşayış yerlərini dəyişməsidir. Daha sonra Böyük 
Köçün interaktiv qaydada səbəbləri müəyyən edilir. Bunun üçün müəllim diskussiyalar, dis-
putlar da təşkil edə bilər. Verilən cavablar əsasında nəticə çıxarılaraq qrafiklərlə göstərilə bilər 
(şəkil 1). 

Hunların köç etməsinin əsas səbəbləri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Şəkil 1. 
Mövzunun tədrisində xəritələrdən geniş şəkildə istifadə edilməlidir. Bu zaman aşağıdakı 

məlumatlar təhlil olunur: Hunlar 374-cü ildə Don çayını keçdilər, Terek və Kuban ərazilərin-
də yaşayan alanları məğlub edərək tabe etdilər Dneprdən qərbdə isə ostqotlara hücum etdilər. 
Dnestr çayı sahilində isə vestqotlara hücum etdilər. Müəllim mətni izah edərkən xəritə ilə bir-
gə iş aparmalıdır. Xəritədə Don çayı, Terek, Kuban, Dnestr çayı əraziləri göstərilməlidir. 

Ön və Mərkəzi Asiya türk xalqlarının miqrasiya və Xalqların Böyük köçündə iştirakının 
tədrisi zamanı tarixi materialların öyrənilməsində sosial münasibətlərə, tarixilik, elmilik və 
obyektivlik prinsiplərinin əsas göstərilməsinə diqqət edilməlidir. 

Tədris zamanı müəllim dünya təcrübəsində yayılmış və özünü doğrultmuş yeni təlim me-
todlarından və texnologiyalarından – diskusiya, debat, disput, konfrans, müsabiqə və interak-
tiv təlim üsullarından istifadə edə bilər. Tədris prosesində interaktiv təlim üsullarından istifa-
də zamanı aşağıdakılar həyata keçir: 

a)  mövzu daha yaxşı mənimsənilir; 
b) məntiqi təfəkkür inkişaf edir; 
c)  təşəbbüskarlıq inkişaf edir; 
d) müəyyən bir məsələyə müxtəlif aspektdən yanaşılır. 
Fənnin tədrisi zamanı müəllim tələbələri qruplara bölərək iş təşkil edir. Bir qrupa Böyük 

Köçdə iştirak edən xalqlar, ikinci qrupa Böyük Köçün səbəbləri, üçüncü qrupa isə Böyük Kö-
çün nəticəsi mövzu olaraq verir. Sonda hər qrup çıxış etdikdən sonra müəllim suallar verib 

iqtisadi 

quraqlıq otlaq 
sahələrinin 

azalması 

siyasi tayfalar 
aras�nda 

�əki�mələsosial
əhalinin artmas� 

təbəqələ�mənin və 
sinfi m�barizənin 
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ümumiləşdirmələr aparır. 
Mövzunun tədrisi zamanı istifadə olunan metodlar nəticəsində tələbələr tarixi qanunauy-

ğunluğu daha tez başa düşür və tarixə obyektiv yanaşırlar. 
Mövzunun tədrisində - tarixi həqiqətlərin dərk edilməsi prosesi mühüm rol oynayır. “Ta-

rixçi faktları müqayisə etməklə bu faktların arasındakı mühüm əlaqə və münasibətləri: ümumi 
və fərqli cəhətləri ardıcıllıq, dəyişkənlik, onların səbəbləri, nəticələri və s. tələbələrlə təhlil 
edir, şərh edir. Təhlil yolu ilə açılan tək-tək faktların mühüm xassələrini, onların arasındakı 
səbəb-nəticə əlaqələrini və digər əlaqələri ümumiləşdirməklə tarixçi dövrün və bütövlükdə ic-
timai-iqtisadi formasiyanın xarakter xüsusiyyətlərini aşkar edir, onları anlayışlar sistemində 
ifadə edir (1, s. 133). 

Təqdimat fəal təlim metodları ilə aparılan dərslərin mühüm elementlərindən biridir. Təqdi-
mat şifahi yazılı, vizual və s. formalarda ola bilir. 

Ön və Mərkəzi Asiya türk xalqlarının miqrasiya və Xalqların Böyük köçündə iştirakının 
tədrisi zamanı dərsin təqdimatlarla keçirilməsi, təqdimat zamanı elektron xəritələrdən istifadə 
edilməsi, tarixi köçün xəritə üzərində sxemlərlə göstərilməsi dövrün sosial-iqtisadi-mədəni 
həyatı ilə bağlı şəkillərin təqdim edilməsi tələbələrin daha dərin təsəvvürlərə və biliklərə yi-
yələnməsinə kömək edir. 

Təqdimatın keçirilməsində məqsəd: 
 Tədqiqat fəaliyyətinin nəticələrini müxtəlif yollarla təqdim etməyi; 
 Öz fikrini dəqiq ifadə etməyi; 
 Mükəmməl nəticə çıxarmağı öyrətmək (2, s. 89). 
Fəal təlimdə yaradıcılıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yaradıcılıq hər hansı bir yeniliyin ya-

radılmasına yönəldilmiş prosesdir (3). 
Ali məktəb tələbələrində tarix dərslərində idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi şərtdir. Bu 

tələbələri yaradıcı öyrənməyə, özünün, gələcəyinin yaradıcısı olmağa təşviq edir. Tələbələrin 
idrak fəallığının formalaşdırılması tədris prosesində tələbələrin yaradıcılıq dərəcəsinin yüksəl-
dilməsində son dərəcə vacibdir. Tələbələrdə idrak fəallığının tənqidi, yaradıcı, məntiqi düşün-
cə proseslərinə sövq etməklə təhrik etmək olar. B. Lahey, L. Lefton, R. Malott, R. Plotnik, 
Ə.K. Zəkuyev, F.Ə. İbrahimbəyov, Əli Əlizadə və digər psixoloji nəzəriyyətçilər tənqidi dü-
şünməyə, fikirlərimizi, hisslərimizi və davranışlarımızı aydınlaşdırmaq və inkişaf etdirmək 
üçün düşünmək və qiymətləndirmək kimi baxırlar (5). 

Təhsil nəzəriyyəçiləri tələbələrin tənqidi düşünmək meylinin əsas amil olduğunu qəbul 
edirlər. Beləliklə tələbələr maraqlanmağa, suallar verməyə və onlara söylənilən hər şeyə inan-
mamağa təşviq edilməlidir. 

Tədris prosesində müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri içərisində təşkilatçılıq əsas yer tutur. 
Görkəmli pedaqoq A. S. Makarenko tərbiyə işini ilk növbədə təşkilatçılıq işi adlandırırdı. “Bu 
bir həqiqətdir ki, təşkilatçılıq işinin zərif olması təkcə bir dərsdə, bir prosesdə deyil, bütün 
müəllimlərin fəaliyyətində öz mənfi təzahürlərini göstərir (4, s. 125). Müəllimin təşkilatçılıq 
fəaliyyəti təhsil alanların fəaliyyətindən, həm də bu fəaliyyətin nəticələrindən asılı olur. Təş-
kilatçılıq fəaliyyətinin məzmununu aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik: 

— tələbələrin qarşısında məqsəd, vəzifə və problemlərin qoyulması; 
— fərd, qrup və kollektivin görəcəyi işlərin müəyyənləşdirilməsi; 
— pedaqoji prosesin “subyekt-subyekt” əməkdaşlığı şəraitində təşkili; 
— qrup, kollektiv və ayrı-ayrı fərdlərin özünüinkişafa şərait yaradılması; 
— tələbələrin müzakirəyə cəlb edilməsi; 
— nəticələrin ümumiləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və s.  
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Beləliklə, interaktiv təlim metodlarının tədbiqi ali məktəb tələbələrinin təlim-tərbiyəsinin 
təkmilləşdirilməsi üçün ən vacib istiqamətlərdən biridir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə əldə edilən nəticələr irəli sürülən fikirlər tarixin tədrisi 
metodikası elminin nəzəri məsələlərini zənginləşdirmək üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ali məktəblərdə “Türk xalqları” tarixinin fəal təlim metodları 
ilə tədrisinin vacibliyi ilə əlaqədar səmərəli fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəblərdə fənnin interaktiv metodlarla 
tədrisində əldə olunan nəticələr faydalı təkliflər kimi səciyyə daşıyır və digər fənlərin tədri-
sində istifadə oluna bilər. 
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Təlimdə əyani vasitələrdən istifadə bir sıra tələblər nəzərə alınmaqla öyrənilən mövzunu 

asan və şüurlu mənimsəməyə, bütün şagirdləri fəallaşdırmağa şərait yaradır. Tədris prosesində 
İKT-nin imkanlarından düzgün istifadə etmək və bu bacarıqların təhsil iştirakçılarında təkmil-
ləşdirilməsi olduqca mühüm məsələdir. İKT vasitələrinin tədrisdə istifadəsi şagirdlərin idraki 
aktivliyinə müsbət təsir göstərərək onların müstəqil qavrama qabiliyyətini təmin etmək üçün 
geniş imkanlar açır, təhsilin keyfiyyətini və inkişafını artırır.  

Ümumrespublika səviyyəsində təhsil sahəsinin İKT əsasında təkmilləşdirilməsində Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli sərən-
camla təsdiq etdiyi Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı” (2005-2007-ci illər) əsas rol oynamış-
dır. 10 iyun 2008-ci il tarixdə ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş 2008-2012-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı 
bu sahənin inkişafına təkan vermişdir. 

Biologiya fənninin tədrisində istifadəsi mümkün olan İKT vasitələri kompüter, proyektor, 
elektron lövhə, elektron resurslar, saytlar, multimedia vasitələri, web 2.0, kompüter tədris 
proqramları, animasiya, qrafika, rəngarəng illüstrasiyalar şagirdlərin idrak fəaliyyətini yüksəl-
dən katalizator rolunu oynayır. Eletron lövhə - interaktiv ekran, vodeo-proyektor, kompüter 
və xüsusi proqram təminatından ibarət olan qurğudur. Onun səthinə əl və ya xüsusi marker 
vasitəsilə toxunulduğu zaman həssas sensorlar kompüterin təmas nöqtəsinin koordinatlarını 
dəqiq müəyyənləşdirir və məlumatları ötürür. Daxil olan məlumatlar dərhal proqram təminatı 
vasitəsilə təsvir edilir və əldə olunan nəticə proyektordan ekrana əksi ötürülür. Elektron löv-
hənin proqram təminatı “ekran – kompüter – proyektor” linkində məlumatların dövr etməsini 
təmin edir. Müəllim və şagirdlər biologiya dərslərində elektron lövhədən istifadə etməklə öz 
elektron terminallarından olan məlumatları nümayiş elətdirə bilərlər. Dərslərlə bağlı video 
filmlərə, interaktiv 3D modellərə, elektron dərsliklərə, təqdimatlara, rəsm və dərs üçün nəzər-
də tutulmuş digər materiallara baxmaq olar. Elektron lövhənin üstünlüklərindən biri də onun 
üzərində aparılmış əməliyyatların, keçirilmiş dərslərin yaddaşa yazılaraq saxlanılması funksi-
yasıdır. Bu funksiya eyni materialdan dəfələrlə istifadə etməyə, dərsə gələ bilməyən şagird-
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lərin dərsi daha sonra izləyə bilməsinə şərait yaradır (1, 2).  
Virtual laboratoriya vasitəsilə şagirdlər müstəqil olaraq təcrübə və sınaq işlərini həll edə-

rək, həmin anda cavabların düzgün olub-olmadığını özləri yoxlaya bilirlər. Virtual laboratori-
ya biologiya dərslərində əlçatanlığı təmin etməklə bioloji prosesləri kompüterdə simulyasiya 
etməyə, tətbiqetmə şərtlərini və parametrlərini dəyişdirməyə imkan verən kompüter proqram 
təminatıdır. Hər hansı canlının daxili quruluşunun, bioloji proseslərin gedişatının tədrisi za-
manı şagirdlər virtual laboratoriyada sərbəst işləyərək məlumat əldə etmiş olurlar. Virtual la-
boratoriyanın bir sıra üstünlükləri vardır ki, bunlara ən birinci onun təhlükəsiz olması, bahalı 
avadanlıq və maddələr almaq ehtiyacının yaranmaması, daha çox vizual görüntüyə malik ol-
ması, əlçatanlığı və s. aiddir.  

Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənnin tədrisində əyaniliyin təşkili üçün Microsoft 
Office proqramlarından da istifadə olunur, onlara aşağıdakı proqramlar daxildir: 

1. Microsoft Office Word - mətn redaktorudur. Yazı işlərinin icrası üçün nəzərdə tutul-
muşdur. Günümüzdə bu proqramdan demək olar ki bütün sahələrdə eləcədə təhsildə geniş is-
tifadə olunur. Müəllimlər və şagirdlər proqramdan istifadə edərək müxtəlif yazı işlərini qısa 
vaxt ərzində hazırlaya bilirlər. Yazılmış mətnə şəkil, cədvəl, diaqram, fiqur kimi təsvirləri əla-
və etmək, yaddaşda saxlayaraq sonra redaktə etmək, çapa vermək kimi funksiyaları icra et-
mək mümkündür.  

2. Microsoft Office Excel- hesablama işlərinin icrası və cədvəllərin tərtib olunması üçün 
istifadə edilən proqramdır. Biologiya dərslərində hesablama əməliyyatlarının, müxtəlif funksi-
yalı elektron cədvəllərin hazırlanması üçün istifadə olunur.   

3. Microsoft Office PowerPoint- slaydların hazırlanması bu proqram vasitəsilə həyata ke-
çirilir. Təqdimatlar, layihə işlərinin hazırlanması və nümayişi üçün əlverişli proqramdır. Proq-
ram vasitəsilə hazırlanmış təqdimatlara şəkil, video, cədvəl, sxem, diaqram, fiqur, musiqi, səs 
əlavə oluna bilər. Proqramda mövcud olan hazır şablonlardan əlavə istifadəçinin özünün də 
müxtəlif dizaynlı slaydlar yaratması mümkündür.  

4. Microsoft Office İnfoPath-blankların doldurulması üçün hazırlanmış proqramdır. Müx-
təlif növ sənəd və ya blanklar dizayn etmək üçün də istifadə oluna bilər. Biologiya dərslərində 
istifadə etmək üçün xüsusi dizaynlı blanklar hazırlana bilər.  

5. Microsoft Office Outlook - bu e-poçt proqramıdır. Bir neçə hesabı bu proqram vasitə-
silə idarə etmək mümkündür. İstifadəsi asandır. Müəllim şagirdlərin hamısına eyni anda dərs-
dən əlavə əhəmiyyətli materiallar, test nümunələri, tapşırıqlar göndərə bilər.  

6. Microsoft Office Publisher - bir növ dizayn proqramlarına bənzəyir, onun vasitəsilə pla-
katlar, büroşuralar, həmçinin kiçik həcmli veb saytların hazırlanması da mümkündür. Biologi-
ya dərslərində plakatlar xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müxtəlif məzmunlu plakatlar, büroşuralar 
hazırlamaq üçün rahat şəkildə istifadə oluna bilər.  

7. Microsoft Office Access- verilənlər bazasını yaratmaq və idarə etmək üçün istifadə olu-
nur. Müxtəlif növ informasiyaları toplamaq, sistemləşdirmək, daxil edilən şərtlərə əsasən ob-
yektlərin axtarışı və sıralanmasını təşkil etməyə və hesabatlar icra etməyə imkan verir (3, 4).  

Bunlardan başqa digər tətbiqi proqram növləri vardır ki onlardan da müxtəlif yaradıcı işlə-
rin icra olunması üçün istifadə oluna bilər. Məsələn, qrafik proqramlar- Paint, Corel Draw, 
Photo Shop 3Dstidio MAX, Canva, bunlardan başqa SAPR (layihələşdirilmənin avtomatlaş-
dırılması) Auto Cad, PC oyunları, öyrədici proqramlar, şəkil və animasiya, şəbəkələri idarə et-
mək üçün istifadə olunan proqramlar biologiya dərslərini şagirdlər üçün cəlbedici, maraqlı və 
əyləncəli şəkildə təşkil etməkdə müəllimlərə yardımçı ola biləcək vasitələrdir. “Biologiya.az” 
və «Biologiya.org”, “kayzen” məlumat axtarış saytları, “video.edu.az” biologiya dərslərinə 
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aid videoların yer aldığı saytdır. “Kayzen” həm məlumat, həm testlər üçün istifadə edilə bilər. 
Elə proqramlar var ki, istifadəsi sadə olmaqla yanaşı, dərsi şagirdlər üçün maraqlı və cəlb-

edici edir. Belə proqramlardan biridə telefon və planşetə asan yüklənə bilən “Quiver” proqra-
mıdır. Bu proqram ödənişsizdir. Proqramın özündə kod yazılmış xüsusi vərəqlər vardır ki, on-
larda müxtəlif canlıların daxili və ya xarici quruluşu, hüceyrə orqanoidlərinin şəkli təsvir 
olunmuşdur. Həmin vərəqlər printer vasitəsilə çap edilir. Vərəqlərdəki şəkillər ağ-qara eskiz 
formasında verilmişdir. Şagirdlər həmin kodlu vərəqlərdəki şəkli rənglədikdən sonra telefon 
və ya planşetdə proqramı aktiv edərək şəklin üzərinə yaxınlaşdırdıqda həmin şəkil canlanır. 
Bununla da şagird məlumatı göz önündə canlandırılmış şəkildə mənimsəyə bilir. Proqramın 
digər özəlliyi isə şəklin hissələrinin adını göstərməsidir. 

“YouTube” proqramı ən çox istifadə olunan və geniş yayılmış proqramlardandır. Biologi-
yadan fəal dərsin motivasiya, ümumiləşdirmə mərhələlərində bu proqramdan istifadə edərək 
şagirdlərə müxtəlif cür videolar nümayiş elətdirmək olar.  

“Geoqle” axtarış proqramı vasitəsilə dərslikdə təsvir olunmayan şəkilləri qısa zaman ər-
zində tapmaq, həmçinin müxtəlif məlumat və biologiya saytlarına da buradan daxil olmaq 
mümkündür.  

İKT vasitələri şagirdlərin tədqiqatçılıq, yaradıcılıq, müstəqil düşünmək qabiliyyətlərinin 
inkişafını səmərəli təşkil etməyə imkan verir. VI sinifdə “Çiçək qrupları” mövzusunun tədrisi 
zamanı şagirdlərə qrafik redaktorlardan istifadə etməklə hər hansı bitkiyə aid çiçək qruplarını 
hazırlamaq tapşırıla bilər. Bu şagirdlərin İKT vasitələrilə müstəqil işləmək və yaradıcılıq qa-
biliyyətlərini inkişaf elətdirir. 

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində İKT-nin 
imkanlarından istifadə etməklə əyaniliyin təşkilinin vacib məsələ olduğunu və məqalənin də 
məhz bu mövzuya həsr edildiyini nəzərə alsaq, onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ümumtəhsil məktəb-
lərində biologiya fənninin tədrisində İKT-nin imkanlarından istifadə etməklə əyaniliyin təşkili 
məsələləri sistemli şəkildə araşdırılaraq təhlil olunmuşdur. Eyni zamanda, İKT vasitələrindən 
istifadə olunaraq tədrisinin üstünlükləri qeyd edilmiş, problemin həlli ilə bağlı müəllimlərə 
tövsiyələr verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.З. Алиева 
 
Организация наглядности с использованием возможностей ИКТ в 

преподавании биологии в общеобразовательной школе 
 

Резюме 
 

В статье системно изучается и анализируется организация наглядности с использо-
ванием возможностей ИКТ в обучении биологии в общеобразовательной школе.  Отме-
чены преимущества преподавания материала с использованием средств ИКТ. Даны ре-
комендации учителям по решению проблемы. 

 
A.Z. Aliyeva 

 
Organization of visibility using the opportunities  

of ICT in the teaching of biology in secondary schools 
 

Summary 
 

The article systematically studies and analyzes the organization of visibility using the 
opportunities of ICT in the teaching of biology in secondary schools. The advantages of 
teaching the material using ICT tools were noted. Recommendations were given to teachers to 
solve the problem. 
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İnsan və heyvan orqanizminin müxtəlif toxumalarında gedən maddələr mübadiləsinin fər-

di inkişafından asılılığının xüsusiyyətlərini və onların dinamikasını öyrənmək müasir yaş fi-
ziologiyası və biokimyasının qarşısında duran ən mühüm problemlərindəndir. Demək olar ki, 
orqanizmin bütün üzv və toxumalarında gedən metabolizm proseslərinin yaş xüsusiyyətləri 
indiyədək dərindən və sistemli şəkildə öyrənilməmişdir. Bu cəhət həzm sisteminin mərkəzi 
üzvlərindən biri olan mədəyə də aiddir. 

Daxili üzvlərin yaş fiziologiyasının və biokimyasının öyrənilməsində həzm sistemində ge-
dən maddələr mübadiləsi və onun tənzimi məsələlərinin tədqiqi mühüm yer tutur. Bu məsələ-
lərə postnatal ontogenezin müxtəlif inkişaf mərhələlərində baxılması böyük maraq kəsb edir. 
Həzm sistemi üzvlərinin, morfofunksional təşkili, onların daxili xarici amillərinə qarşı yüksək 
həssaslığı və metabolizm prosesləri xüsusiyyətlərinin geniş tədqiqi müasir fiziologiyanın əsas 
problemlərindəndir. 

Mədənin morfologiyasına, onun funksiyalarının fizioloji və metabolizminə aid son zaman-
larda bir sıra əsaslı tədqiqat işləri aparılmışdır (Klimov P.K., 1979). 

Bununla belə, mədə toxumasında amin turşularının metabolizmi, onun ayrı-ayrı vəsilələri 
haqqında məlumatlar olduqca azdır. Bəzi tədqiqat işləri (Alonso D., Harris J.B., 1972; Ami-
rov N.Ş., 1974, 1981; Valdek F.A., 1981; Starostin B.D., 1999; Rıss E.S., 1999) mədənin di-
varyanı toxumalarında, əsasən də, sekretor toxumasında zülal və amin turşularının metaboliz-
minə həsr olunsa da, bu mübadilənin yaş dövrləri, daha doğrusu postnatal ontogenezin müxtə-
lif dövrlərində təzahür qanunauyğunluqları, demək olar ki, məhdud dairədə öyrənilmişdir. Bu 
tədqiqatlar əsas etibarilə orqanizmin yetkin və qocalıq yaş dövrlərinə aiddir (3aкc Н.Г., Ни-
китин B.H., 1975; Kopкyшкo O.B. и др. 1975; Remegor X., 1907; Denis J., Corney J.. 1983; 
Starostin, 1997). 

Oeyd etmək lazımdır ki, orqanizmin toxuma səviyyəsində gedən ümumi amin turşularının 
metabolizmində dikarbon amin turşuları - qlutamin (QT) və asparagin (AsT), habelə qamma 
amin-yağ turşusu (QAYT) xüsusi yer tutur. Bu amin turşuları orqanizmin bəzi toxumalarında, 
məsələn, beyin toxumasında yüksək metabolik fəallıq göstərir və neyromediator funksiyasını 
yerinə yetirir. Daxili üzvlərdə, o cümlədən mədə-bağırsaq sistemində həmin amin turşularının 
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öyrənilməsinə maraq yalnız son zamanlarda artmışdır (Elia M., 1992). Sərbəst amin turşuları-
nın (QT, AST, QAYT) visseral sferada tədqiqi şübhəsiz nəzəri və praktik cəhətdən mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Visseral orqanlarda bu amin turşularının postnatal ontogenezin mərhələ-
lərində bəzi amillərin təsiri şəraitində öyrənilməsi nəzəri əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı 
mühüm kliniki əhəmiyyət də kəsb edir Mədə toxumasında amin turşularının ümumi fondu - 
sərbəst və zülala birləşmiş formada olur. Ona görə də mədənin müxtəlif nahiyələrindəki toxu-
malarında bu göstəricilər müxtəlif miqdarda olur. Sərbəst amin turşularının miqdarı mədənin 
ifraz etdiyi şirədə, pilorik və fundal nahiyyələrində daha çoxdur. Eləcə də mədənin arterial və 
venoz qanında əvəz olunmayan sərbəst və zülalla birləşmiş amin turşularının miqdarı bu üz-
vün vəzifəsindən asılıdır. Bəzi tədqiqatçılara (Nozdraçov A.D., 1984; Erdasandor L., 1990; 
Starostin B.D., 1997) görə, daxili üzvlərin funksiyalarının metabolik təminatı və sinir humoral 
tənzimi mexanizmlərində yuxarıda adları qeyd edilən sərbəst amin turşuları mühüm rol oyna-
ya bilər. Postnatal ontogenezdə mədə toxumasında dikarbon amin turşularının və bu amintur-
şuların müvafiq fermentlərinin miqdarının və fəallığının yaşdan və bəzi faktorların təsirindən 
asılı olaraq dəyişməsinin öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu fikirlər və mülahi-
zələr, eləcə də mövcud faktik tədqiqat materiallarının nəticələri bizə belə fikir söyləməyə im-
kan verir ki, QAYT sisteminin mədə toxumasında öyrənilməsi, onların mühüm kəmiyyət və 
keyfiyyət göstəricilərinin araşdırılması, mədənin funksiyası ilə onların əlaqələrinin müəyyən 
edilməsi mədənin müxtəlif nahiyələrində olan periferik sinir toxumasının vəziyyəti, sinirlən-
mənin və bütün bu məsələlərin postnatal ontogenezdə və müəyyən ekstremal şəraitində tədqi-
qi qastroenterologiya, funksional biokimya, visseral fiziologiya və gerentologiya kimi elm sa-
hələri üçün çox aktual məsələlərdən biridir. 

 
Tədqiqatın materialları və metodikası 

 
Tədqiqat müxtəlif yaşlı itlər üzərində aparılmışdır (yeni doğulmuş, üçaylıq və birillik). Bu 

heyvanlarda mədə öz morfofunksionallığına görə insana xeyli yaxındır və təcrübənin nəticə-
ləri insana da ekstrapolyasiya etmək asandır. 

Təcrübə üçün lazım olan toxuma nümunələri heyvan dekapitasiya olunduqdan sonra mə-
dənin kardial, böyük və kiçik əyriliklərindən fundal və pilorik hissələrinin selikli və əzələ qi-
şalarından götürülmüşdür. 

Bütün təcrübələrdə mədə toxuması nümunələri biokimyəvi üsulla (R.B.Roberts və 
L.B.Frenkel, 1959) öyrənilmişdir. 

Sərbəst amin turşuları - qlutamin, asparagin və QAYT-ın ayrılması üçün yüksəkvoltlu 
elektroforezdən istifadə edilmişdir və Beyli, Kavsan, Taykovanın verdiyi metodika ilə işlənil-
mişdir (1968). 

Amin turşuların miqdarı metodikada göstərilən riyazi formulalardan istifadə etməklə apa-
rılmışdır. Öyrənilən amin turşuların miqdarı 1 qram təzə toxumaya görə mikromolla ifadə 
edilmişdir. 

Təcrübələrin rəqəm göstəriciləri hesablanmış statististik təhlili aparılmışdır. (A.B.Asatiani, 
Lakil, 1990). 

Alınan nəticələr və onların müzakirəsi 
 

Fərdi inkişafın postnatal dövründə orqanizmin üzv və toxumalarının morfofunksional ye-
tişməsi xeyli müddət davam edir. Proses metabolik səviyyədə də özünü təzahür etdirir (Ar-
şavski İ.A., 1975; Valankeviç L N., 1984; Erdsandor L.Wolf, Luchini R., 1990). 

Tədqiqatımızın əsas məqsədi postnatal ontogenezdə mədənin ayrı-ayrı hissələrindəki vəz 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 220

və əzələ toxuma hüceyrələrində dikarbon amin turşularının (aspartat və qlutamat), qamma-
amin-yağ turşusunun yaş dəyişikliklərini tədqiq etməkdən ibarət olmuşdur. Postnatal ontoge-
nezdə mədədə bu amin turşularının metabolizminin ilk ətraflı tədqiqi bizim tərəfimizdən hə-
yata keçirilmişdir. 

Postnatal ontogenezin ilk dövrlərindən başlayaraq onun son dövrlərinə kimi olan bütün 
müddətlərində asparagin, qlutamin və qamma-amin-yağ turşuları bir qayda olaraq mədə diva-
rının kardial, böyük əyrilik, kiçik əyrilik, fundal və pilorik hissələrinin selikli epitel və saya 
əzələ toxuma nümunələrində eyni vaxtlarda öyrənilmişdir. Burada həmin təcrübələrin ən əhə-
miyyətli nəticələri öz əksini tapmışdır. 

Tədqiqatımızın gedişində məlum olmuşdur ki, hətta yenicə doğulmuş küçüklərdə mədənin 
bütün hissələrində dikarbon amin turşuları və QAYT-ın miqdarı ölçülə biləcək səviyyədə for-
malaşmışdır. Bu fakt göstərir ki, mədə toxumasında amin turşularının metabolizminin təşək-
külü hələ ontenatal dövrdə başlanır və postnatal dövrdə də davam edir. Yenidoğulmuş küçük-
lərdə mədənin fundal hissəsinin selikli qişasında qlutamat turşusunun miqdarı - 3,43±0,06; 
QAYT isə 0,51 ±0,06 mkmol təşkil edir. Sonrakı yaş dövründə (90 günlük, birillik itlərdə) bu 
göstəricilər qanunauyğun olaraq artır. Bu amin turşularının mübadiləsinin mədə toxumasında 
metabolik və funksional cəhətdən formalaşmağa başlandığını göstərir. Göstərilən yaş dövrün-
də mədənin pilotrik hissəsinin sekretor və əzələ toxumasında həmin maddələr aşağıdakı qatı-
lıq göstəriciləri İlə təmsil olunub: Qlutamin turşusu - 3,63±0,06 (p<0,001) və 4,88±0,20 
(p<0,001), QAYT - 1,22+0,05 (p<0,001) və 2,24+0,05 (p<0,001) mkmol, 90 yünlük heyvan-
larda isə bu göstəricilər daha yüksək səviyyəyə çatmışdır. Mədənin kiçik əyrilik hissəsinin 
sekretor və lıərəki hüceyrələrində qlutaınin turşusu 90 günlük heyvanlarda yenidoğulmuşlarla 
müqayisədə təxminən 76% və 119%, QAYT isə hər iki toxumada daha yüksək faizlə artmış-
dır. Bu dinamika asparagin turşusu üçün də xarakterikdir. Birillik heyvanlarda mədənin bütün 
hissələrində dikarbon amin turşuları, QAYT miqdarı əvvəlki yaş dövrü üçün səciyyəvi hədd 
səviyyəsində olsa da, geniş variasiyalarla xarakterizə olunur. 

Üçaylıq heyvanlarda mədənin bütün hissələrinin selikli və əzələ qişalarında dikarbon amin 
turşularının, QAYT-ın miqdarı kəskin şəkildə artır. Funksional cəhətdən o qədər də əhəmiy-
yətli olmayan kardial hissədə qlutamin, asparagin və qamma-amin-yağ turşularının miqdarı 
xeyli yüksəlmişdir. Burada qlutamat müvafiq olaraq -5,49±0,03 və 4,75±0,03; aspartat - 
3,12±0,04 və 3,12: ±0,03; QAYT - 2,96±0,9 və 3,24±0,09 mkmol səviyyədə təyin edilmişdir. 
Bu qiymətlər postnatal inkişafın ilk mərhələsi ilə müqayisədə 2-3 dəfə artıqdır. Bu səviyyə 
birillik yaş dövrünə kimi müəyyən dərəcədə stabilləşir, amma birillik itlərdə yenidən kəskin 
şəkildə yüksəlir. Mədənin böyük əyrilik hissəsində amin turşuların miqdarının və fermentlərin 
aktivliyinin dəyişilməsi özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Bu sahənin selikli qişasında qlu-
tamat - 5,43±0,04 (p˂0,001); aspartat - 3,87±0,02 (p<0,001); QAYT - 3,19±0,09 (p˂0,001) 
mkmol-a çatır. Birillik itlərin mədə toxumasında dikarbon amin turşuları, QAYT yaşdan asılı 
olaraq ekstensiv şəkildə artmağa başlayır. 

Postnatal inkişafın son dövrlərində mədə toxumasında dikarbon amin turşularının, QAYT 
və onunla əlaqədar olan ferment fondu əsasən analoji şəkildə dəyişilir. 

Biokimyəvi və fizioloji baxımdan böyük maraq kəsb edən qlutamin və qamma-amin-yağ 
turşularının postnatal ontogenezdə yaşdan asılı olaraq 3-aylığa qədər artması qanunauyğun 
xarakter daşıyır və bu dinamika ontogenezdə metabolizmin dəyişməsi qanunauyğunluğuna ta-
bedir. Mədə toxumasında öyrənilən amin turşularının müəyyən yaş dövrlərində yenidoğul-
muşlara görə yüksək miqdarda olması 3 aylıq, 1 illik heyvanlarda metabolik fəallığı onların 
daha yüksək səviyyələri ilə şərtlənir ki, bu da əsasən mədənin göstərilən hissələrinin sinirlən-
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məsi və onların miolinləşməsinin tamamlanması və periferik sisteminin diferensasiyası, sekre-
tor funksiyasının təşəkkülü öyrənilən amin turşularının miqdarca dəyişməsinə əsasən izah  
edilə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Orqanizmin bütün üzv və toxumalarında gedən metabolizm proses-
lərinin yaş xüsusiyyətləri indiyədək dərindən və sistemli şəkildə öyrənilməmişdir. Bu cəhət 
həzm sisteminin mərkəzi üzvlərindən biri olan mədəyə də aiddir. Məqalənin də aktuallığı 
onun məhz belə bir vacib və həyati əhəmiyyətli problemə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Asparagin, qlutamin və qamma-amino yağ turşuları eyni vaxtda 
mədə divarının ürək, böyük və kiçik əyrilik, selikli epitelial və çevrə əzələ toxuması nümunə-
lərində, bir qayda olaraq, postnatal ontogenezin ilk mərhələlərindən onun bütün dövrlərində 
tədqiq edilmişdir. Məqalədə isə məhz son mərhələlərdə aparılan təcrübələrin ən mühüm nəti-
cələri öz əksini tapmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Изменение обмена аминокислот в ткани  
желудка в постнатальном онтогенезе 

 
Резюме 

 
Основной целью нашего исследования было изучение возрастных изменений дикар-

боновых аминокислот (аспартата и глутамата), гамма-аминожирной кислоты в клетках 
железистой и мышечной ткани различных отделов желудка в постнатальном онтоге-
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незе. Нами проведено первое детальное изучение метаболизма этих аминокислот в же-
лудке в постнатальном онтогенезе.  

Аспарагин, глутамин и гамма-аминожирные кислоты изучались одновременно в 
образцах сердечной, большой и малой кривизны, слизисто-эпителиальной и окружной 
мышечной ткани стенки желудка, как правило, во все периоды от первых стадий пост-
натального онтогенеза до его завершающие этапы. Наиболее важные результаты этих 
экспериментов отражены здесь. 

 
A.M. İmanverdiyeva, I.V. Gafarova                        

 
Changes in amino acid metabolism in  

gastric tissue in postnatal ontogeny 
 

Summary 
 

The main purpose of our study was to study the age changes of dicarboxylic amino acids 
(aspartate and glutamate), gamma-amino fatty acid in glandular and muscle tissue cells in 
different parts of the stomach in postnatal ontogeny. The first detailed study of the 
metabolism of these amino acids in the stomach in postnatal ontogeny was performed by us. 

Asparagine, glutamine and gamma-amino fatty acids have been studied simultaneously in 
cardiac, large curvature, small curvature, mucous epithelial and parietal muscle tissue samples 
of the gastric wall, as a rule, in all periods from the first to the last stages of postnatal 
ontogeny. The most important results of these experiments are reflected here. 
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Kimyanın tədrisində tədqiqat bacarıqlarının inkişafının  
sosial-psixoloji xüsusiyyətləri: kimyəvi anlayışların dərki nümunəsi 
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                k.ü.f.d. G.V. Şadlinskaya              
 
Açar  sözlər: kimyəvi anlayışlar, makro və maddi aləm, submikro- atomik və molekulyar 

simvollar, riyazi təsvir, kimya üçbucağı, “üçqatlı məlumat sendviçi”, “əyilmə” - əzbərçilik 
modeli, qavrayışı, informasiya emalı 

Ключевые слова: химические представления, макро- и материальный мир, субмик-
роатомный и молекулярные символы, математическое описание, химический треуголь-
ник, «тройной информационный бутерброд», «изгиб»-модель памяти, восприятие - об-
работка информации 

Key words: chemical concepts, macro and material world, submicro - atomic and mole-
cular symbols, mathematical description, chemical triangle, “triple information sandwich”, 
“bending”- memory model, Perception-information processing 

                   
Son illərin müşahidələrinin nəticələri göstərir ki, nəinki ümumtəhsil məktəblərində, eləcə 

də, başqa sahələrdə insanların ən çətin mənimsədiyi və çətin bir fənn kimi qiymətləndirdiyi 
kimya heç də mürəkkəb bir sahə deyil və əslində bu hər şeyi “təbiətdən soruşmaq” bacarığı, 
məharətidir. Bəs kimyanın bir fənn olaraq çətinliyi nədədir? Niyə kimyanı anlamaqda bu qə-
dər problem var? Fikrimizcə, kimyanın çətin bir sahə, fənn olaraq qiymətləndirilməsi bu fən-
nin öyrənilməsindəki daxili və xarici xüsusiyyətlərlə, kimyanın təbiəti ilə bağlıdır. Amma hə-
yatımıza nəzər salsaq, hər şey kimyadır. Biz kimyəvi anlayışlarla hələ ilk dərk etmə vaxtı-
mızdan - uşaqlıq illərində təmasda olduğumuz təbiətdən, sonra “Həyat bilgisi” fənninin 
ümumtəhsil məktəbi proqramına daxil edilməsi ilə bağlı olaraq sinif- dərs sistemindəki tədri-
sindən, 7-ci sinifdən başlayaraq isə “Kimya” fənninin tədrisi prosesindən tanış oluruq. Mə-
lumdur ki, kimya gündəlik həyatımızın böyük bir hissəsidir. Gündəlik həyatımıza kimyadan 
başlayırıq və bunu nəfəs aldığımız havada, duyğularımızda, yediyimiz qidalarda, təmizləyici 
kimyəvi maddələrdə və sözün əsl mənasında gördüyümüz və ya toxuna bildiyimiz hər bir ob-
yektdə tapa bilərik. Belə bir fəlsəfi duyum var: “Kimya ulduzlarda başlayır. Parıldayanların 
hamısı qızıl olmaya bilər, amma ən azı sərbəst elektron ehtiva edir”.  

Maddə, maddi aləm, təbiət hadisələri, suyun dövranı, elementlərin insan həyatında rolu ki-
mi ilkin təməl bacarıqları məhz bu dövrlərdə əldə edirik. Kimyanın dərk edilməsi ilkin olaraq 
hisslərimizlə, psixoloji durumumuzla bağlıdır və kimyəvi anlayışların dərk edilməsi duyğu-
larımızdan keçərək müşahidələr, təcrübi məqamlar vasitəsilə əmələ gəlir.  

Kimya müəllimləri üçün “öyrənmə təlimi təcrübələrin transformasiyası vasitəsilə yaradı-
lan biliklərin olduğu prosesdir”. Bu prosesdə tətbiq olunan Təcrübə Təlim Dövriyyəsi (David 
Kolb) tətbiq edilərək sınaqdan çıxarılmış,  nəticələr uğurlu olmuşdur.[1]  
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“Təcrübə əsasında Təlim Dövriyyəsi” 
1. Konkret təcrübə (Duyma) tapşırıqların, fərd, komanda, çütlüklərə vəzifələrin verilmə-

si prosesidir. (buzların əridilməsi, müzakirə, praktik tapşırıqlar, təqdimatların hazırlanması və 
s...) Burada müəllim şagirdlərə həyata keçiriləcək  təcrübənin mahiyyətini, əhəmiyyətini araş-
dırmağı tapşırır. Sonra təcrübəni həyata keçirmək üçün təchizat və işin gedişi ilə onları tanış 
edir. Bu modelə uyğun zülalların bəzi xarakterik reaksiyalarına aid bir təcrübə nümunəsini 
göstərək.       

Təchizat: iki sınaq şüşəsi, spirt lampası, NaOH və mis kuporosu məhlulları, su, zülal məh-
lulu 

İşin alqoritmi: a) 2–3 ml zülal məhluluna sınaq şüşəsində əvvəlcə bir o qədər NaOH məh-
lulu, sonra 1–2 ml mis kuporosunun məhlulu damcı- damcı əlavə edilir və müşahidə aparılır. 
b) Yumurta zülalını suda həll edilir və onun 4–5 ml-i sınaq şüşəsində məhlul qaynayana qədər 
qızdırılır və müşahidə aparılır. Sınaq şüşəsi soyudulur və məhlul iki dəfə durulaşdırılır.   

2. Reflektiv müşahidə (İzləmə) “fəaliyyət” prosesində zaman ayıraraq və geri qayıdaraq 
tapşırıq üzrə yerinə yetirililənlər və əldə edilmiş təcrübəyə nəzər salmaqdır. (suallar, rəy bil-
dirmək, qeydiyyat vərəqləri və gündəliklərin doldurulması və s.) 

Misal: Nəticəni müzakirə etmək üçün aşağıdakı suallara cavab verirlər.  
– a təcrübəsində mis kuporosunun məhlulunu əlavə etdikdə məhlulda nə baş verdi? 
– Zülal məhlulunu qaynatdıqda nə müşahidə etdiniz? Bu proses necə adlanır? 
– Nə üçün soyudulduqda və durulaşdırdıqda 2-ci sınaq şüşəsində yaranmış çöküntü həll 

olmur? 
3. Abstraktların konseptuallaşdırılması (Düşünmə) zamanı baş verənlərdən nəticə çı-

xarmaq prosesidir və bu zaman yerinə yetirdikləri işlər, əldə olanlarla bildikləri arasında mü-
qayisə aparırlar. Bu da o deməkdir ki, nəzəriyyə praktikadan yaranır. (modellərin, faktların 
təqdimatı və nəzəriyyələrin irəli sürülməsi) Təcrübə zamanı şagirdlər nəzəriyyəni bilmədən 
zülaldakı peptid rabitəsini təyin edirlər.    

4. Aktiv təcrübə (həyata keçirmə) təlim alan şəxsin əldə etdikləri məlumatları təcrübədə 
neçə tətbiq edəcəyi haqqında düşündüyü mərhələdir. Əgər fərd təlimin onun həyatı üçün necə 
səmərəli olduğunu müəyyən edə bilmirsə, bu tezliklə yaddan çıxacaq.(plan hazırlamaq, real 
hadisələrdən istifadə (kazus), şəraitə uyğun abstrakt hadisələr-simulyasiyalar, laboratoriya iş-
ləri, ev tapşırığı və s... Araşdırmalar göstərir ki, dünya təcrübəsində maraqlı nümunələri milli 
təhsilimizdə də uğurla tətbiq etmək mümkündür.  r ü b ə 3 

Deməli, kimyəvi analyışların dərk edilməsi onların elmi izahlarından daha əvvələ aiddir 
və hadisələri, qanunauyğunluqları, maddələri müşahidə edərək biz hisslərimizin təsiri ilə nü-
munələr çəkmək, misallar gətirmək və abstract modellər yaratmaqla kimyanı dərk edir,  kim-
yəvi analyışları təfəkkürümüzdə formalaşdırırıq. Təkcə kimyanın deyil, hər hansı bir elmin 
dərk edilməsi o elmin təməli olan analyışların dərk edilməsi ilə bağlıdır. Məsələn, metalın 
yanmasının müşahidəsi əsas verir deyək ki, dəmir elementi, onun xassələri haqqında informa-
siya uşağa hələ kimyanın bir elm kimi tədrisindən əvvəl ötürülmüşdür. Alimlər hesablamışlar 
ki, məktəbə qədəm qoyan hər bir uşaq 60-70 faiz hazır biliyə malik olur və təhsil müddətində 
bu biliklər 20-30 faiz artırıla bilir. Belə olan halda əslində məktəbin, biz müəllimlərin üzərinə 
çox da ağır yük düşmür. Kimyanın tədrisində çətinliyi aradan qaldırmaq və mənimsəməni 
yaxşılaşdırmaq üçün kimyəvi analyışların sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin dərk edilməsi diq-
qət mərkəzində saxlanılmaqla biz-kimya müəllimləri təhsilalanlarda təfəkkürün inkişafının üç 
istiqaməti-məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkür üzərində düşünə bilmək bacarığı formalaşdırma-
ğa nail olmağa çalışırıq. Təbii ki, kimyada təfəkkürün inkişafının düşüncəyə sövq edən  səviy-
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yəsi-makro və maddi, submikro-atomik və molekulyar simvolların və riyaziyyatın təsviri isti-
fadəsi üzərində işləmək bir qədər psixoloji gərginlik yarada bilir. Şagirdləri eyni anda hər üç 
səviyyədə ideyalarla tanış etmək heç də asan deyil. Lakin təcrübəli kimya müəllimi bunları 
balanslaşdıra bilər. Məqsəd nəticəyə nail olmaqdır və bu nəticəni əldə etmək üçün kimya 
müəllimi tədrisdə psixoloji yanaşmanın kurikulumda əks olunan ardıcıllığını, kurikulum kon-
sepsiyalarının tədrici inkişafını, laboratoriya işlərinin funksiyasını və yerinə yetirilmə təlimatı, 
qaydaları, prosedurlarını, kimyəvi anlayışlardan kimyanın mahiyyətinin dərk edilməsinə yö-
nəlik ideyaların araşdırlma imkanlarını nəzərə almalıdır. Kimya bir tədqiqat fənni olaraq 
müəllimə, fasilitatatora, bələdçiyə şagirdlərimizə kimya fənninin daha effektiv şəkildə necə 
paylaşıla biləcəyi ilə bağlı kifayət qədər göstəriş vermək imkanına malikdir. Kimya elm tu-
tumlu fəndir və hər cümləsində akademiklik var. İlk baxışda maddənin təbiəti, tarazlıq, sər-
bəst enerji və digər terminlər öyrənənlər üçün anlaşılmazlıq yaradır. Lakin təcrübəli müəlli-
min sayəsində bu terminlər, kimyəvi anlayışlar öyrənənlər tərəfindən asan qavranıla bilir və 
artıq cəmiyyətdə kimyadan imtina problemi öz həllini tapmış olur. Burada psixoloji məqam 
ondan ibarətdir ki, hər bir kimya müəllimi ilk növbədə öyrənənlərin  öyrənmə yolu haqqında 
psixoloji məqamları bilməyə borcludurlar. Kimyanın tədrisində psixoloji yanaşma ilə məntiqi 
yanaşmanın uyğunlaşdırılması düşüncəmizə yardım edəcək modellərin formalaşdırılmasını tə-
ləb edir.  Belə ki, informasiya emalının psixoloji məqam olaraq qavrayışla idarə olunduğunu 
fərq etməliyik. Belə ki, qavrayış obyektiv reallığın hiss orqanlarına bilavasitə təsiri nəticəsin-
də yaranan hissi inikasdır - “qavrayış - cisim və hadisələrin bütün keyfiyyət və xassələri ilə 
beyində tamlıqla əks olunmasından ibarət psixi prosesdir”. [2] Məhz bu cəhət də qavrayışı tə-
fəkkür prosesləri ilə əlaqələndirir və kimyanın tədrisində bu vacib məqamdır. Qavrayış gördü-
yümüz hər hansı bir şeyə ilk baxışımızdır və bu əsas verir ki, o şeyi biz necə qəbul edirik. Sa-
də bir nümunədə bunu izah edə bilərik ki, H2O suyun formuludur və bəzən şagirdlər soruşur 
ki, su bizə aydın olduğu halda onun H2O kimi adlandırılması-işarələnməsi nə üçün lazımdır. 
Bax qavrayış bu anada köməyimizə çatır. Deməli, qavrayış bildiyimiz, gördüyümüz, inandığı-
mız bir şeylərdir. Biz suyu adi bir təbiət hadisəsi kimi dərk etməklə yanaşı, onun kimya el-
mində tutduğu yeri də məhz qavrayış sayəsində dərkimizdən keçirib emal edə bilirik. Qavra-
yış isə öz növbəsində psixoloji olaraq məntiqlə bağlıdır və qavradıqlarımızı məntiqli olaraq 
beyin süzgəcindən keçirib zehnimizin şüurlu hissəsinə - iş sahəsinə daxil edir, ya şüurlu ola-
raq, ya da ki, hər hansı şəkildə məlumatı saxlamaq və ya rədd etmək qərarına gəlirik. Məsə-
lən, su qavrayışımıza insan həyatının vacib amili kimi daxil olur və kimya sayəsində suyun 
zərəri və faydalılığı barədə məlumat əldə edirik. Bu zaman H2O, onun Mendeleyev cədvəlin-
də yeri, kütləsi və s. haqqında emal etdiyimiz informasiya məntiqi cəhətdən xatırlanır. Artıq 
məntiqi və psixoloji cəhətdən yaddaşımızda uzunmüddətli yeni bilik və ya təcrübə formalaş-
mış olur. “Bununla biz öz biliyimizi bir-biri ilə əlaqəli böyük bir bilik, təcrübə, inam, üstün-
lüklər və s. şəbəkəsinə zənginləşdiririk”.[3] Getdikcə növbəti qavrayış və ya qavrayışlar sis-
temli olaraq təcrübəmizin nəzarətçisinə çevrilir və beləliklə, hər dəfə yeni anlayışlarla qarşı-
laşdıqda qavrama dövrü özünü təkrarlayır. Lakin sinfin səviyyəsindən asılı olaraq qavrayışlar  
ideallaşdırılmış şəkildə qəbul edilmir, bəzi problemlər də özünü göstərir. Mənim üçün asan 
olan bir anlayışın dərki, başqası üçün çətinlik yarada bilər. Anlamaq lazımdır ki, bu informa-
siyanı qəbul edən zehnimizin- iş sahəsinin məhdudluğu ilə bağlıdır və biz müəyyən vaxtda 
yalnız məhdud miqdarda məlumatı idarə edə bilirik. Əgər istəsək ki, bir anda çox anlayışları 
manipulyasiya edək, bu cəhdimiz uğursuz, öyrənmə səhv ola bilər və ya ümumiyyətlə, baş 
tutmaya bilər, çünki biz sadəcə öyrənənləri həddindən artıq yükləyirik və onlardan anlayışları 
əzbərləməyi tələb edirik. Bunu isə bəzi tədqiqatçılar “əyilmə” kimi qəbul edir.[4] “Əyilmə” 
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problemi ondan ibarətdir ki, əgər biz  “materialı uzunmüddətli yaddaşda saxlamağa çalışırıqsa 
və onu əlaqələndirmək üçün mövcud biliyi tapa bilmiriksə, ya biliyi harasa sığdırmaq üçün 
cəhd ediriksə, artıq əzbər öyrənmə nəticəsində qəbul edilən informasiya asanlıqla itirilir, baş-
qa sözlə desək, məlumat zehni fayl sistemimizdən kənarda qalır. Deməli, “əyilmə” prosesinin 
alternativ yolu anlayışın qavranılmasının düzgün təşkil edilməsindən ibarət olmalıdır. Məhz 
bu zaman çətinliklər aradan qalxa bilər və tədqiqat xarakterli kimyəvi anlayışlar kimyanın 
mahiyyətinin dərk edilməsində bizə kömək edə bilər.  

Biz yuxarıda kimyanın çətinliyinin onun təbiəti ilə bağlılığın qeyd etmişdik və tədqiqatlar-
da bu üçbucağın tərəfləri kimi anlaşılan üç formada qeyd edilir.                                  

                                                   
                                                                    A  
 
 
    
                                                 B                                                      C 
 
 
A - makro və maddi: görülə bilən, toxunan və hiss edilən; 
B - submikro: atomlar, molekullar, ionlar və strukturlar; 
C - təsvir: simvollar, düsturlar, tənliklər, molyarlıq, riyazi manipulyasiya və qrafiklər. 
Bu sıraya diqqət etsək, birinin digərini tamamladığını, aralarındakı uyğunluğu görmək heç 

də çətin olmaz. Bəzi ədəbiyyatlarda bu format “üçqatlı məlumat sendviçi” adlandırılır və şa-
gird gördüyü və hiss etdiyi, toxuna bildiyi şeylərin molekullardan, atomlardan ibarət olduğu-
nu simvollar, düsturlar, qrafiklər vasitəsilə yadda saxlamağa çalışır. Bunu isə əzbərləmək me-
todu ilə deyil, qavramaq, dərk etmək yolu ilə əldə etdikdə informasiya, ötürülən məlumat 
uzunmüddətli yaddaşda faydalı və ya istifadə edilə bilən mənbə kimi qalır. Müəllim qazların 
qızdırıldıqda genişləndiyini göstərməyə çalışır və kinetik şəkil və hətta bəzi sadə riyaziyyat 
təqdim etməyə çalışır. Şagird xatırlayır ki, ümumiyyətlə şeylər qızdırıldıqda genişlənir, kineti-
kaya məhəl qoymur və atomların genişləndiyini fərz edərək təcrübəni rasionallaşdırır. (bu ki-
tabda olan məlumatdı. İmkan olsa, başqa bir nümunə ilə əvəz et, ya da cümlələri dəyiş). De-
məli, kimyanın bir elm kimi mənimsənilməsini asanlaşdıran iki mödeli-Qavrayış-informasiya 
emalı və Kimya üçbucağı modellərini tədris prosesində tətbiq etməklə şagirdlərin təfəkkürünü 
inkişaf etdirməyin ən sadə yolunu tapmış oluruq. Bu həm tə təhsilimizə, hər bir kimya müəlli-
minə kimyanı sevdirməyin və qlobal problemlərin həllinə öz töhfəni verməyin məmnunluğu 
deməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Kimyanın tədrisində tədqiqat bacarıqlarının inkişafının sosial-psi-
xoloji xüsusiyyətlərindən biri kimi kimyəvi anlayışların dərk edilməsi baxımından məqaləni 
aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kimyanın bir elm kimi mənimsənilməsini asanlaşdı-
ran iki mödeli - qavrayış - informasiya emalı və kimya üçbucağı modellərini tədris prosesində 
tətbiq etməklə şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirməyin ən sadə yollarından bəhs edilir. Bu 
prosesdə psixoloji məqam olaraq qavrayışlar nəzəriyyəsinə istinadən kimyanı dərk etməyin 
çətinliyinin aradan qaldırılması yolları tövsiyə olunur. Elmi yenilik isə praktik təcrübənin 
David Kolbun “Təcrübə-təlim nəzəriyyəsi”nə əsaslanaraq izah edilməsi ilə bağlıdır. 

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

Социально-психологические особенности развития 
исследовательских умений при обучении химии:  

пример понимания химических понятий 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются простейшие способы развития мышления учащихся пу-
тем применения в учебном процессе двух моделей, облегчающих овладение химией как 
наукой, - модели «Восприятие-обработка информации» и «Химический треугольник». 
В этом процессе в качестве психологического момента рекомендуются пути преодо-
ления трудности понимания химии, обращаясь к теории восприятий. Практический 
опыт объясняется на основе теории обучения на опыте Дэвида Колба. 

                                        
R.I. Jamalova 

 
Socio-psychological features of the development of research skills in 

teaching chemistry: an example of understanding chemical concepts 
 

Summary 
 

The article discusses the simplest ways to develop students' thinking by applying two 
models that facilitate the mastery of chemistry as a science - Perception-Information 
Processing and Chemistry Triangle models in the teaching process. In this process, as a 
psychological point, ways to overcome the difficulty of understanding chemistry are 
recommended, referring to the theory of perceptions. Practical experience is explained based 
on David Kolb's experience-learning theory. 
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“Mülki müdafiə” dərslərində yeniyetmə və gənclərə  
ilk yardım zamanı yol verilən xətaların aşılanması 
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İlk tibbi yardımın göstərilməsi məsələnin araşdıran beynəlxalq ekspert komissiyası ilk yar-

dım dedikdə, təsadüfi şahid tərəfindən (və ya zərərçəkənlə) minimal tibbi ləvazimatlarla və ya 
onsuz (əl altında olan vasitələrlə), vəziyyəti qiymətləndirdikdən sonra göstərilən yardımı nə-
zərdə tutur.  

“İlk yardım” termini beynəlxalq termindir, əksər ölkələrdə istifadə olunur. Son vaxtlara 
qədər “ilk yardım” və “ilk tibbi yardım” terminləri yanaşı işlədilirdi. Hal-hazırda ilk tibbi yar-
dım termini rəsmən istifadə olunmur və köhnəlmiş hesab olunur. Terminoloji problemləri rəs-
mən aradan qaldırmaq üçün “ilk tibbi yardım” termini tədricən rəsmi sənədlərdən çıxarılma-
lıdır.  

İlk yardım tibbi yardım hesab olunmur və zərərçəkənə tibbi yardıma qədər göstərilir (xü-
susi tibbi alətlərdən, avadanlıqlardan, dərmanlardan və tibbi manipulyasiyalardan istifadə et-
mədən). Tibbi yardımdan fərqli olaraq, ilk yardımı istənilən şəxs göstərə bilər. Tibbi işçiləri 
isə ilk yardımı Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə təsdiq edilmiş həcmdə göstərməyi bir vəzifə bor-
cu olaraq bacarmalıdılar. Ona görə də tibbi yardım göstərilənədək zərərçəkənə ilkin tibbi yar-
dım göstərilməlidir. Bu kimi vərdişlər isə yeniyetmə və gənclərimizə təhsil müəssisələrində 
keçirilən “Mülki müdafiə” dərsləri zamanı öyrədilməlidir.  

Bütün bunlarla yanaşı, müəyyən kateqoriyaya aid olan şəxslər üçün ilk yardımın göstəril-
məsi  müvafiq  qanun və qaydalara əsasən vəzifə borcu hesab olunur. Bunlar Fövqəladə Hal-
lar Nazirliyinin, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti-
nin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Yol Polisinin və s. qurumların əməkdaşları, hərbiçilər, 
əməyin mühafizəsi mütəxəssisləri, tibb işçiləri, hadisənin şahidləri, nəqliyyat vasitələrinin sü-
rücüləri və sairə şəxslərdir. 

Xəstəxanayaqədərki dövrdə hadisə yerində zərərçəkənin həyatı ona göstərilən ilk yardımın 
keyfiyyətindən asılıdır. Tez bir zamanda – ürəyin və tənəffüsün qəflətən dayanmasının ilk də-
qiqələrində, digər hallarda isə - 1 saat (yəni “qızıl vaxt”) ərzində və yüksək səviyyəli ilk yar-
dımın ardıcıl göstərilməsi əlillik və ölüm hallarının sayını azaldır. Məhz yeniyetmə və gənclə-
rimiz də aşağıda qeyd edəcəyimiz bu kimi zəruri vərdişlərə məhz təhsil müəssisələrində yiyə-
lənməlidirlər. 

1. Burun qanaxması vaxtı başı arxaya qatlamaq 
Burun qanaxmasının səbəbləri müxtəlifdir, çünki burun boşluğundakı qan damarları bir  

çox qıcıqlandırıcıya, o cümlədən quru havaya və sizin barmaqlarınıza qarşı həssasdır. Bəzi 
hallarda qanaxmanın səbəbi sağlamlıqla bağlı problemlər ola bilər, odur ki, həkimlə məsləhət-
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ləşməyə dəyər. Lakin səbəbindən asılı olmayaraq, əvvəllər həmişə qanaxmanı dayandırmaq 
üçün başı arxaya qatlamaq tövsiyə olunurdu. Bu yanlış fikir unutmağın vaxtıdır! Bunu edən 
zaman bütün qan boğazınıza axır və siz onu ya udmalı, ya tüpürməlisiniz. Yaxşı olar ki, bu-
runüstünü 20 dəqiqəlik sıxıb saxlayasınızz. Hə, ağızla nəfəs almalı olacaqsız, amma buna mü-
qabil qanaxma tezliklə kəsiləcək.  

2. Huşunu itirmiş adamı oturtmağa cəhd göstərmək. 
İnsan huşunu itirəndə bizim ilk reaksiyamız ona oturmağa kömək etməkdir, xüsusən, sil-

kələyib oyatmağa cəhdləri nəticə vermirsə. İlk növbədə, onu tənəffüsünü və nəbzini yoxlama-
lısınız. Bu göstəricilər normaldırsa, adamı uzanıqlı vəziyyətdə saxlayın, amma ayaqlarını yer-
dən 30 sm hündürlüyə qaldırın. Yaxasını açın, kəmərini boşaldın, qoy sərbəst nəfəs alsın. 
Özünə gələndən sonra onu qaldırmağa tələsməyin, çünki təkrar bayıla bilər.  

3. Gərilmiş yerin ya sınığın üstünə isti kompres qoymaq  
Əslində, zədələnmiş yerin üzərində buz qoymaq gərəkdir, isti kompres xroniki ağrılar mü-

təmadi bel ağrılar üçündür. Sınıq və gərilmə hallarında isə kompres zədələnmiş yerə qan axı-
nını gücləndirir və mayenin xaric olunmasını ləngidir. Buz isə şişkinliyi və əzələ spazmanı 
azaldır. Buz kompresi həmişə parçaya bükülməli və ən azı 20 dəqiqə saxlanılmalıdır.  

4. Qırıntıları yaradan təkbaşına çıxmaq  
Ayağınıza şüşə batıbsa, ilk reaksiyanız dərhal qırıntıları çıxarmaq olur. Amma bunu qeyri-

steril alətlə etsəniz, yaxud yara güman etdiyinizdən dərindirsə, özünüzə xeyirdən çox zərər 
yetirəcəksiniz. Odur ki, əvvəlcə əmin olun ki, alətiniz sterildir. Ən yaxşısı isə peşəkarlara üz 
tutun. Qırıntı gözünüzə düşübsə, onu yumun, tənziflə örtün və xəstəxanaya yollanın  

5. Yanığı çox tez işləmək  
Yanıq vaxtı ən əvvəl yanmış yeri soyuq axar su altına tuturuq Ən böyük səhvimizə də 

odur ki, bunu cəmi bir neçə saniyə və ya (nadir hallarda) bir-iki dəqiqəlik edirik. Əslində isə, 
yanıq ən azı 20 dəqiqə soyuq su altında saxlanılmalıdır. Belə ki, yanığa səbəb olmuş istilik 
səthi qatı soyutduqca istilik daxilə işləməyə davam edir. Məhz buna görə yanmış yeri müm-
kün qədər çox soyuq su altında saxlayın.  

6. Boğazda yad cisim qalan kimi dərhal Heymlix üsulunu tətbiq etmək  
Ətrafınızda kiminsə boğazından şey qalıb boğulursa, Qırmızı Xaç dərhal Heymlix üsulunu 

tövsiyə etmir. Əslində, boğulanın arxasına keçib onu irəli əymək və ovcunuzun aşağısı ilə kü-
rəyini 5 qısa zərbə ilə döyəcləmək lazımdır. Yalnız nəticə almadıqda Heyvlix üsulu tətbiq olu-
nur. Boğulanı tənəffüs yollarındakı yad cisimdən azad etmək üçün yuxarı qarın hissəsindən 
sıxıb yuxarı 5 sürətli təkan etmək lazımdır.  

7. Epileptik tutma vaxtı adamın ağız boşluğuna əşya salmaq  
Epileptik tutma vəziyyətində olan şəxsi görən adamlar çalışır ki, onun ağzına əşya salıb 

dilini dişləməyə qoymasınlar. Əslində, bu cəhd həm xəstənin, həm yardım göstərənin özü 
üçün təhlükəlidir.  

Digər bir səhv xəstənin hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq cəhdidir. Əslində, tənəffüs yolları-
nı azad etmək üçün onu böyür üstə çevirmək lazımdır. Əmin olmaq lazımdır ki, ətrafda zərər-
çəkmişi yaralaya biləcək iti əşyalar yoxdur. Tutmaların çoxu 5 dəqiqədən çox çəkmir, amma 5 
dəqiqədən sonra xəstənin vəziyyəti düzəlmirsə, yardım çağırın.  

8. Ürək tutması keçirənlərə süni tənəffüs etmək  
Ürək tutması keçirən adam görən kimi, bir saniyə itirmədən təcili yardım çağırın. Sonra 

qapalı ürək masajına başlayın. Ürək masajı zərərçəkmişin sağ qalma şansını iki, hətta üç dəfə 
artırır. Hətta adamın nəbzi əllənmirsə və tənəffüsü yoxdursa, qapalı ürək masajı sayəsində or-
qanizmdə dövr edəcək kifayət qədər oksigen var. Çoxları düşünür ki ağzından-ağıza üsulu ilə 
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süni tənəffüs masajdan vacibdir. Amerika Ürək Assosiasiyası məlumatlarına əsasən, bu düz-
gün yanaşma deyil.  

9. Anlamadığınız etmək  
Xeyirxah insanlar bütün təcili hallarda köməyə atılır. Amma tutaq ki, Heymlix üsulunu  və 

ya qapalı ürək masajını bacarmırsınızsa, xeyirdən çox zərər vurarsınız. Belə ki, qapalı ürək 
masajına başlayırsınız, amma bimirsiniz ki, bu zaman tənəffü yollarını açmaq üçün zərərçək-
mişin başını arxaya əymək lazımdır. Odur ki, atacağınız ilk addımı təcili yardıma zəng edib 
peşəkarların məsləhətini dinləməkdir.  

10. Qanayan yaraya turna qoymaq  
Bəli, turna qanaxmanı dayandıra bilər, amma bu bütün yaralar üçün universal yardım de-

yil. Yara zərərçəkmişin qolunda ya qıçındadırsa, sıx turna zədə yerinə qan gəlməsini dayan-
dıra bilər, toxumalar oksigen aclığına məruz qalar, vəziyyət amputasiya ilə nəticələnə bilər. 
Odur ki, turna göstərəcəyiniz sonuncu yardımdır. Artıq bilirsiz ki, əvvəlcə təcili yardım çağı-
rırsınız, tibb işçiləri gələnə qədər qanayan yaranı əllərinizlə sıxın. Ən yaxşısı, bakteriyalar əli-
nizdən açıq yaraya keçməsin deyə yarananın üzərinə steril tənzif salfet qoyun. Bu üsul, hətta 
güclü arterial və ya venoz qanaxmanın qarşısını ala bilər. Qanı dayandırmaq mümkün oldusa, 
dərhal sıx sarğı qoyun. Turna yalnız o halda istifadə olunur ki, bütün əvvəlki səylərdən sonra 
güclü qanaxma davam edir. Amma o vaxta qədər tibb işçiləri özünü  yetirməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. İlk yardım, zərərçəkənə göstərilən yardımın ən vacib mərhələsidir. 
Aydın məsələdir ki, hadisə zamanı heç bir tibbi nəqliyyat vasitəsi tibb işçiləri ilə həmin anda 
hadisə yerində olub, tibbi yardım göstərə bilməyəcək. Hadisə qəfləti baş verdiyi üçün zərərçə-
kənə ilk yardımı ətrafda olan insanlar (bundan sonra xilasedicilər) göstərməlidirlər. Buna görə 
də əhalinin geniş təbəqələrinə, xüsusən də təhsil müəssisələrində yeniyetmə və gənclərə ilk 
yardımın əsaslarının öyrədilməsi əsas məqsəd olmalıdır və onlara ölkəmizdə qəbul olunmuş 
təhsil standartları və tədris protokollarına uyğun təlimlər keçirilməlidir. Məqalənin də aktual-
lığı onun məhz bu kimi vacib bir mövzuya həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə hadisə zamanı zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstəril-
məsinin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılmaqla, bu zaman görülməsi zəruri sayılan tədbirlər barədə 
ətraflı məlumat verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tibb işçiləri istifadə edə bilərlər. 
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Р.Н. Солтанов 
 

Закрепление ошибок, допущенных при оказании первой помощи 
подросткам и молодежи на занятиях «Гражданская оборона» 

 
Резюме 

 
Первая помощь – важнейший этап оказания помощи пострадавшему. Понятно, что 

медицинская машина с медперсоналом в момент аварии не появлялась на месте и не 
сможет оказать медицинскую помощь. 

Ввиду внезапности аварии первую помощь пострадавшему должны оказать окружа-
ющие люди (затем спасатели). Они должны не только знать, как оказать первую по-
мощь, но и уметь сортировать и организовывать первую помощь на месте массового 
мероприятия (при количестве пострадавших более 3-х). Поэтому основной целью 
должно быть обучение основам оказания первой помощи широких слоев населения, а 
их обучение должно осуществляться в соответствии с образовательными стандартами и 
протоколами обучения, принятыми в нашей стране. 

 
R.N. Soltanov 

 
Inculcation of mistakes made during the first aid to adolescents  

and young people in “Civil Défense” classes 
 

Summary 
 

First aid is the most important stage of assistance to the victim. It is clear that no medical 
vehicle appeared at the scene with the medical staff at the time of the accident and will not be 
able to provide medical assistance. 

Due to the suddenness of the accident, first aid to the victim should be provided by people 
around (hereinafter rescuers). They must not only know how to provide first aid, but also be 
able to sort and organize first aid at the scene of a mass event (when the number of victims is 
more than 3). Therefore, the main goal should be to teach the basics of first aid to the general 
population, and they should be trained in accordance with the educational standards and 
training protocols adopted in our country.       

 
Redaksiyaya daxil olub: 16.05.2022   
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Şagirdlərə yaralanmalar zamanı ilk tibbi  
yardım bacarıqların aşılanması yolları 
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Gənclərin həyata hazırlanmasında, müasir tələblərə cavab vеrən şəхsiyyətin formalaşma-

sında sağlamlıq əsas şərtlərdəndir. Həyata tam hazır şəхsiyyətin əsas əlaməti sağlamlıqdır. 
Хalqımızın maarifpərvər oğlu, görkəmli təbiətşünas alimi Həsən bəy Zərdabi insanın həyatda 
хoşbəхt və şən yaşaması üçün var-dövlətə dеyil, möhkəm bədən sağlamlığına malik olmasını 
zəruri şərt hеsab еtmişdir. “Dünyada bədən sağlamlığından artıq dövlət yoхdur” dеmişdir. 

Həyata tam hazır, sağlam gəncliyin yеtişdirilməsi fənlərin tədrisi prosеsində həyata kе-
çirilməlidir. Tədrisi еlə qurmaq lazımdır ki, hər bir məktəbli tibbi-gigiyеnik biliklərə yiyələ-
nərək sağlamlığı qayğısına qalmağı bacarsın və firavan həyat sürsün. Problеmin məktəblərdə 
yüksək səviyyədə həllində müəllimlərin tibbi təhsilə malik olmasının, tədris işinin müasir tə-
ləblərini, onun nəzəriyyə, mеtodika və praktikasını yaхşı bilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. 
Xüsusən də yaralanmalar zamanı ilkin tibbi yardımların göstərilməsi bacarığını aşılamaq ol-
duqca zəruridir. 

Mexaniki və digər səbəblərdən dəri və selikli qişaların, dərində yerləşən toxuma və orqan-
ların tamlığının pozulmasına yara – yaralanma deyilir. Dəri və selikli qişanın üst təbəqəsinin 
zədələnməsi isə sıyrıq (sıyrıntı) adlanır. Ağrı, qanaxma və yaranın ağzının nə dərəcədə açıq 
olması yara üçün əsas əlamətlərdir.  

Yaralar nişanələrinə görə təsnif olunur. Zədələnmənin mexanizmi və onu törədən alətin 
xüsusiyyətinə görə kəsilmiş, deşilmiş, çapılmış, cırılmış, əzilib-didilmiş, parçalanmış, dişlən-
miş, zəhərlənmiş və odlu silah yaralanmalarına bölünür. Ağır yaralanmalarda sümüklər, iri 
damarlar, iri sinirlər, mərkəzi sinir sistemi və digər orqan və sistemlər zədələnə bilər. Zədələr 
səthi, dərin və bədən boşluqlarına nüfuz edən olur. Zədələnmələr dəri və selikli qişaların tam-
lığının pozulmasından asılı olaraq qapalı və açıq olur.  

Açıq zədələnmələr. Açıq zədələrdə dəri və selikli qişanın tamlığı pozulur, ağrı və xarici 
qanaxma müşahidə edilir. Açıq yaralara cırılmış, çapılmış, parçalanmış, didilmiş, sıyrılmış, 
deşilmiş və s. aid edilir.  

Qapalı zədələnmələr. Qapalı zədə küt alətlərin təsirindən dəri altı toxumaların və damar-
ların tamlığının pozulması nəticəsində yaranır. Açıq zədədən fərqli olaraq burada dəri və se-
likli qişanın tamlığı pozulmur, xarici qanaxma müşahidə olunmur. Qapalı zədələrə əzilmə, gə-
rilmələr, qırılma və partlamalar, fassiyanın dərialtı partlaması, əzələnin dərialtı qırılması, uzun 
müddətli sıxılma sindromu (toxumaların uzun müddət müəyyən təzyiq altında sıxılması) və s. 
aid edilir. Bütün zədələrdə ağrının şiddəti zədələnmə dərəcəsindən asılı olub, əsasən sinir uc-
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larının zədələnməsindən baş verir. Qanın və limfanın dəri altına yığılması nəticəsində ödem 
yaranır. Əzələ və vətərlər zədələndikdə hərəkət pozğunluqları yaranır (zədələnmiş orqanın 
funksiyası pozulur), sinirin zədələnməsi nəticəsində isə həmin orqanda hissiyyat pozulur.  

Yaraların infeksiyalaşması - Yaraların əsas təhlükəsi qanaxma və yaranın infeksiyalaş-
masıdır. Bütün təsadüfi yaralar ilkin infeksiyalaşmış olur. İstənilən yarada mikrob mövcud-
dur. İnfeksiyalaşmış yаrа–tохumаlаrа mikrоblаrın sirayət etməsi deməkdir. Yara vaxtında tə-
mizlənməlidir. Gövdə və ətraflardakı yaralar 4–6, üzdəki yaralar 24 saatdan gec olmayaraq 
yuyulub, cərrahi işləmə aparılmazsa infeksiyalaşmış sayılır və ilkin olaraq tikilməməlidir.  

Yaraların aşağıdakı növləri var: 
Cırılma (kəsilmə) - yaraları iti əşyalar – ülgüc, bıçaq, şüşə, dəmir qırıqları və s. törədir. 

Kəsilmiş yerin kənarı dişli ya da hamar olur. Toxumaların zədələnməsi zamanı müxtəlif 
həcmdə qanaxma olur. Cırılmış yara – səthi (dərinin kiçik ölçülü çatı), dərin (dərinin və dərin 
toxumaların deşilmiş zədəsi) və kənarları hamar olmayan, daha dərinə (vətər və dаmаrlаrа) 
nüfuz edən ola bilər. Dərin cırılmalar piy, əzələ, vətər qatlarını ayıraraq, sinir və qan damarla-
rını zədələyə bilər.  

Əzilmiş yaralar – zədələnmiş toxumaların sıxılıb əzilməsi və parçalanması ilə fərqlənir. 
Əzilmiş yaralar – küt əşyalarla (daş, çəkic) zərbə, hündürdən yıxılma, hərəkət edən yol nəq-
liyyat vasitəsinin toxunması nəticəsində baş verir. Əzilmə zamanı bədən səthindəki toxumalar 
və daxili orqanlar zədələnə bilər. Bədənin səthində yumşaq toxumalar əzilərkən ağrı, şişmə və 
qançır əmələ gəlir. Bunlar səthi əzilmələrin əsas əlamətləridir. Döş qəfəsinin və qarın nahiyə-
sinin güclü əzilməsi zamanı daxili orqanlar (ağciyər, qaraciyər, dalaq, böyrəklər) zədələnə bi-
lər. Belə orqanlar zədələnərkən ağrı və çox vaxt qanaxma baş verir. Baş güclü zərbəyə məruz 
qaldıqda beyinin zədələnməsi (əzilməsi, sarsıntısı və sıxılması) mümkündür.  

Didilmiş, parçalanmış yaralar - Həddindən artıq mexaniki qüvvənin təsiri nəticəsində 
dərinin bir hissəsinin və bəzi hallarda digər yumşaq toxumaların, qismən və ya tamamilə qo-
paraq atılması baş verir. Dərinlikdəki yumşaq toxuma qatlarının zədələndiyindən qanaxma 
çox olur. Qismən qoparılmış dəri parçası asılı vəziyyətdə ola bilər. Yaranın infeksiyalaşma 
imkanı çoxdur və həyat üçün təhlükə törədə bilər. Bəzi hallarda, bədənin müəyyən hissələri, 
məsələn, əl və ayaq barmaqları qopa bilər. Belə zədələnmələr travmatik amputasiya adlanır.  

Sıyrıq, sürtünmə (sıyrılma) – Sürtünmə (sıyrılma) açıq yaraların ən geniş yayılmış növü-
dür. Bu, dərinin səthi qatlarının sürtünərək və ya sıyrılaraq açılması və kapilyarların zədələn-
məsi ilə xarakterizə olunan dəri üzərində qırmızı cızılmalardır. Belə dəri zədələnməsi əksərən 
uşaq yıxıldıqda əllərin, dizlərin sıyrılması zamanı baş verir. Qanaxma tez dayanır. Yara ağrılı, 
dərinin üzəri çirkli və infeksiyalaşmış olur. Belə yaranı sabun və su ilə yuyub, yara üzərinə 
steril salfet qoyub, bir neçə dəqiqə birbaşa sıxmaqla qanaxmanın qarşısını almaq olar. 

Deşilmə (yarılma) – Deşilmiş yaralar bədənə iti uclu deşici əşyaların – iynə, mismar, şüşə 
parçası, bıçaq, güllə, qəlpə və s. deşib keçməsi nəticəsində baş verir. Belə yaraların dərin ka-
nalları olur, daxilə nüfuz edir, daxili orqanların və ya iri damarların zədələnmələri ilə müşahi-
də oluna bilər. Dəri adətən daxil olmuş cisim ətrafında qapandığından, xarici qanaxma çox 
vaxt güclü olmur. Əsas qan damarları və daxili orqanlar zədələndikdə güclü daxili qanaxma 
baş verə bilər. Kəsilmiş-deşilmiş yara kəsilmə və deşilmə əlamətləri olan zədələnmədir. Yara-
nın infeksiyalaşma riski çox yüksəkdir.  

Odlu silahla yaralanma – Güllə və qəlpə yaraları – yaraların xüsusi növüdür. Odlu silah 
yaraları müxtəlif növ odlu silahla (tüfəng, tapança, avtomat, mərmi, qəlpə və s.) törənən yara-
lardır. Güllə və qəlpə yaraları böyük zədələnmə zonası, daxili orqanların, sinir və damarların 
travmasına malik olması ilə fərqlənir. Güllənin dəydiyi yerdə yalnız bir girəcək dəliyinin ol-
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ması kor güllə yarası üçün xarakterikdir. Dəlib keçən güllə yarasının giriş və çıxış dəliyi olur. 
Güllənin giriş dəliyi kiçik, çıxış dəliyi isə ondan təxminən 2–3 dəfə böyük, parçalanmış və 
dağılmış şəkildə olur. Qanaxmanın həcmi zədələnmiş toxumalardan asılı olur.  

Məqalənin aktuallığı. İlk tibbi yardım heç də hər kəsin bacarmadığı və kifayət qədər ope-
rativlik, psixoloji hazırlıq, soyuqqanlıq tələb edən işdir. Məqalə də belə bir vacib mövzuya 
həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə açıq və qapalı zədələnmələrdən söhbət açılır, yarala-
rın təsnifatı verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllim və tələbələri ilə yanaşı, eyni zamanda geniş oxucu kütləsi üçün nəzər-
də tutulmuşdur. 
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Р.А. Аталишиева 
 

Усвоение навыки оказания первой  
помощи учащимся при травмах 

 

Резюме 
 

Первая помощь – это первая помощь, оказываемая пострадавшему в результате нес-
частного случая. При этом главная цель – сохранить жизнь раненому, контролировать 
его состояние до приезда скорой помощи. Однако первая помощь оказывается не всем 
и требует достаточной срочности, психологической подготовки и хладнокровия. Ма-
лейшая неосторожность, которую вы допустите в этом случае, приведет либо к смерти 
человека, либо к пожизненной инвалидности.  

 
R.A. Atalishieva 

 

Acquisition of first aid skills for students with injuries 
 

Summary 
 

First aid is the first aid provided to a person injured in an accident. In this case, the main 
goal is to save the life of the wounded, to control his condition until the ambulance arrives. 
However, first aid is not for everyone and requires sufficient urgency, psychological 
preparation and composure. The slightest carelessness you allow in this case will either lead 
to the death of the person or a lifelong disability. 
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Məktəbdə musiqi dərsləri ümumi pedaqoji prinsiplərə əsaslanan ciddi düşünülmüş proq-

ram əsasında həyata keçirilir. Musiqi müəllimi təlim prosesində uşaqlarda həyatın və incəsə-
nətin gözəlliklərinə sevgi hissi, pisə qarşı mənfi münasibət yaradır, böyüməkdə olan nəslin 
mənəvi aləmini zənginləşdirir. Uşaqlarda diqqət, təxəyyül, düşüncə və danışıq qabiliyyəti inkişaf edir. 

Musiqi haqqında biliklərin, vokal vərdişlərin həmçinin, təlimin prinsiplərinin uşaqların yaş 
xüsusiyyətinə uyğun gəlməsi deməkdir. Məhz bu prinsipə əsaslanaraq musiqi proqramına da-
xil edilmiş repertuar materialı uşaqlara aydın olmalıdır. Müvafiq repertuarı asan anlayış ilə 
qarışdırmaq olmaz. Belə ki, asan material uşaqlar tərəfindən çətinlik olmadan qavranıldığı 
üçün onların musiqi inkişafı prosesinə heç bir təkan verməz. Yaş xüsusiyyətinə uyğun olaraq 
musiqi əsərlərinin mənimsənilməsi uşaqlardan xüsusi əqli bacarıqlar tələb edir. Bu cür reper-
tuar uşaqların musiqi inkişafına kömək edir. 

İlin əvvəlində ilin sonuna nisbətən daha asan mahnılar verilir, tədricən materiallar çətinləş-
dirilir və mənimsənilmiş mövzu məlumdan naməluma doğru gedilir. Bu prinsipə riayət edilmə 
veriləcək biliklərin mənimsənilməsni asanlaşdırır, uşaqlarda öz gücünə inam hissini yaradır. 
Əks təqdirdə uşaqlar tez yorulurlar, ifa olunan və dinlənilən musiqi materialına maraq azalır. 
Uşaq səsləri inkişaf etdikcə yaxşı olar ki, musiqi müəllimi bir qədər geniş diapazonlu və yüksək 
tonallıqda yazılmış mahnı nümunələrindən istifadə etsin. Təəssüflər olsun ki, çox zaman praktikada bu 
prinsipə riayət edilmir. Bəzən bayram konsertlərilə əlaqədar uşaqların imkanlarına və yaş 
xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyən mahnılar öyrədilir ki, bununla əlaqədar uşaqlar çoxlu vaxt 
və səy sərf etmələrinə baxmayaraq onların vokal vərdişlərinin inkişafına çox az təsiri olur. 

Əyanilik prinsipini yalnız görmək vasitəsilə təlim kimi başa düşmək olmaz. Mahnı oxuma 
prosesində səs əyaniliyi, müxtəlif intervallı səslərin eşidilməsi və qavranılması böyük əhəmiy-
yətə malikdir. 

Görmə və əzələ hiss etmə orqanları musiqi eşitmə, qavrama prosesini gücləndirirlər. Mu-
siqi eşitmə və görmə vasitəsilə qavrama proseslərinin vəhdəti musiqi müəllimi notun səslən-
məsini əlin yuxarıya və aşağıya doğru hərəkətilə müşayiət etdirsin. Yəni yüksək notlarla əla-
qədar əl yuxarıda, bəm notlarla əlaqədar isə aşağıda olsun. 

Əyaniliyin ən əsas nümunəsi uşaqların müəllimin ifasını dinləmələridir. Dinlənilən və ifa 
olunan mahnı materiallarını obrazlı şəkillər və oyuncaqlarla göstərmək olar. Lakin musiqi 
dərslərini kukla teatrına döndərmək olmaz. Əyanilik təlim prossesini daha maraqlı edir və 
dərs materialının asan mənimsənilməsinə səbəb olur. 

Müasir pedaqogikada bilik və bacarıqların mənimsənilməsi o vaxt şüurlu hesab olunurdu 
ki, uşaqların qavradıqları dərs materialları onlar tərəfindən başa düşülsün və onun məzmunu 
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sözlə deyilə bilsin. Şüurluluq uşaqların əqli fəaliyyəti ilə, onların mahnı repertuarına maraq-
ları ilə sıx surətdə bağlıdır. Müəllim musiqi materialının obrazını və məzmununu müxtəlif 
musiqi ifadə vasitələri ilə (temp, dinamika, registr, metroritm, lad və s.) əlaqələndirir ki, öy-
rənilən dərs materialı mexaniki deyil, şüurlu mənimsənilsin. 

Uşaqların əqli fəaliyyəti üçün müəllimin danışığının intonasiyalı, sifətinin mimikasının 
ifadəli olmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Dərs prosesində öyrənilmiş mahnı və ya dinlənilmiş musiqi materiallar çox zaman müəy-
yən müddətdən sonra yaddan çıxa bilər. Məhz ona görə də keçilmiş materialın vaxtaşırı təkra-
rən uşaqların yadlarına salınması onların vokal bacarıq və vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi-
nə böyük kömək edə bilər. Köhnə mahnı materialı uşaqları darıxdırmasın deyə təkrar qavrama 
prosesinə hər dəfə yeni bir elementin əlavə edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Məlum ol-
muşdur ki, artıq məlum olan musiqi materialının şüurlu surətdə təkrar edilməsi vokal bacarıq 
və vərdişlərin möhkəmliyinə səbəb ola bilir. 

Uşaqların öyrəndiyi musiqinin məzmununun düzgün təyin edilməsi prinsipləri haqqında 
dəqiq anlayışlar olmasını tələb edir. Musiqi təlimini məzmunun təyin edilməsi prinsipləri mə-
nəvi tərbiyə prinsipləri ilə qırılmaz surətdə əlaqədədir. Yəni uşağa təqdim ediləcək musiqi 
materialı onda fəal həyat mövqeyi yaratmaqla bərabər ona müəyyən biliklər verməli, əmək, 
istirahət proseslərinə yaradıcı yanaşmağı öyrətmək gərəkdir. 

Musiqi dərslərində, məktəblilər fənnin məzmununu, bu məzmunun müxtəlifliyini, janrla-
rın və ifadə vasitələri haqqında bilikləri mənimsəyirlər. Yuxarıda adları çəkilən biliklər ümu-
mi və elementar şəkildə olsa da, bu, məktəblilərin musiqi əsərlərinin diqqətlə dinlənilməsi və 
onun məzmununu düzgün başa düşməsi üçün kifayət edir. Uşaqlar musiqini diqqətlə dinləmə-
yə cəhd göstərirlər. Müəllim məktəblilərə aydınlaşdırır ki, eyni bir musiqi janrında müxtəlif 
xarakterlərə rast gələ bilərik. Məsələn, marş janrında yürüş, fantastik, matəm, idman və sairə 
kimi xarakterlərə rast gələ bilərik. Məhz buna görə də hər bir marş növünü xarakterinə görə 
təyin etməyi müəllim məktəblilərə öyrətməlidir. Uşaqlar müxtəlif hisslərin dəyişməsini, musi-
qidəki təkrarları, təzadları hiss edə bilməlidirlər. Tədricən kiçik yaşlı məktəblilər kifayət qədər 
bilik əldə edirlər və bu biliklər aşağıdakı ümumiləşmələri etməyə kömək göstərir: musiqi tə-
zadlara, təkrarlara və variasiyalılığa görə qurulur. Bu cür biliklər sonradan yeni musiqi əsəri-
nin və yeni musiqi quruluşunun mənimsənilməsinə kömək edir. 

Musiqi dərslərində məktəblilər musiqi ifadə vasitələri, musiqi danışığı ilə tanış olurlar. Ki-
çik yaşlı məktəblilər reqistr, tembr, dinamik nüanslarla, major və minor, Azərbaycan xalqları, 
temp, melodiyanın hərəkət xarakteri ilə, xalq və bəstəkar musiqisi harmoniya, müşayiət, me-
lodiya və s. kimi anlayışlarla tanış olurlar. Uşaqlar müxtəlif orkestrlər, musiqi alətləri və səs-
ləri təyin edirlər. Bütün bu anlayışlar dinlənilən musiqi əsərlərinin daha yaxşı və aydın qav-
ranılmasına kömək edir. 

Musiqi dərslərində bəstəkarların həyat və yaradıcılıq yolu haqqında qısa məlumatlar da 
verilir. Bu məlumatlar, bəstəkar yaradıcılığının xüsusiyyətləri, o dövrün və musiqinin xarak-
terini düzgün təyin etməyə kömək göstərir. Bəstəkar haqqındakı biliklər, musiqi əsərinin diq-
qət və maraqla dinlənilməsinə səbəb olur. Bu mənada bəstəkarın həyat və yaradıcılığı ilə əla-
qədar maraqlı söhbətlərin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bəstəkarlarla əlaqədar söhbət-
lər yaxşı düşünülmüş şəkildə və maraqlı olmalıdır. 

Musiqi təhsili anlayışına dinləyicilərin musiqi təcrübəsi daxildir, yəni təkcə musiqi haq-
qında biliklər yox, hər şeydən əvvəl musiqinin özü haqqında biliklər. Məlumdur ki, məktəb-
lilər nə qədər çox müxtəlif xarakterli musiqi nümunələri dinləsələr bir o qədər də onlarda eşit-
dikləri əsərləri müqayisə etmək qabiliyyəti çox olar. İ.M. Seçenova görə, fikir, insanın şəxsi 
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təcrübəsinin tərkibinə daxil olduqda qavranıla və mənimsənilə bilər. Bəs necə etmək olar ki, 
uşaqlar çoxlu musiqi nümunələrini dinləsinlər və onların təcrübəsi zənginləşsin? Bildiyimiz 
kimi, məktəbdə mövcud olan həftədə bir saat musiqi dərsi vasitəsilə bu problemi tam həll et-
mək mümkün deyildir. Ona görə də müəllimlər dərsdən kənar vaxtlarda məktəbdə musiqi 
klubları, musiqi viktorinaları, musiqili-tematik gecələr təşkil edirlər. 

Məktəblilərin musiqi dünyagörüşünü genişləndirmək məqsədilə biz vaxtaşırı musiqi mək-
təbində oxuyan şagirdlərin çaldığı əsərləri dərsdə onların ifasında səsləndiririk. Məlun olmuş-
dur ki, bu cür çıxışlara məktəblilər böyük diqqətlə qulaq asırlar və öz yoldaşlarının ifaçılığı 
ətrafında söhbətlərdə fəal iştirak edirlər. 

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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Uşaqlar ailənin, xalqın, dövlətin, cəmiyyətin ən qiymətli sərvətidir. Bu cür qiymətli sərvəti 

istər fiziki, istərsə də mənəvi cəhətdən sağlam, cəmiyyətə faydalı vətəndaş, həmçinin Vətənə 
sadiq övlad kimi böyütmək çətin, məsuliyyətli, eyni zamanda şərəfli işdir. Bu günümüzün 
uşağı gələcəyin şagirdi, tələbəsi, ziyalısı, yazarı, alimi və s. olacaq. Məhz elə bu səbəbdən 
uşaqların təlim-tərbiyə işlərinə məktəbəqədər yaş dövründən başlamaq lazımdır. 

Uşağın şəxsiyyət kimi formalaşmasında məktəbəqədər təhsilin rolu danılmazdır. Bütün 
dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də məktəbəqədər təhsilə xüsusi diqqət ayrılır. Məktəbəqədər 
təhsil uşaqların özünəqulluq qaydalarını, məktəbə hazırlıqlarını və digər məsələləri özündə 
birləşdirir. Bu təhsil azyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğundan məşğələlər zamanı həcmcə 
kiçik mətnlərdən, əsasən də şəkilli materiallardan istifadə edilir.  

Uşaq bağçasında uşaqların aktiv fəaliyyəti adətən müxtəlif fəaliyyət növlərindən yaranır 
ki, bunların da əsasını məşğələlər, müxtəlif əmək növləri, müstəqil hərəkətlər, hərəkətli idman 
oyunları, əyləncələr, səhər gimnastikası, fiziki mədəniyyət məşğələləri, müstəqil fəaliyyət, 
həmçinin gəzinti təşkil edir (4, s. 30), 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllim çalışmalıdır ki, məşğələlər uşaqla-
rın maraq dairəsinə uyğun olaraq təşkil olunsun. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif 
məşğələlər nəticəsində məktəbəqədər yaşlı uşaqlar həm zehni, həm də  fiziki cəhətdən inkişaf 
edirlər. Belə ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində riyaziyyat, savad təlimi, rəsm, quraşdır-
ma, fiziki mədəniyyət və sair kimi məşğələlər yüksək səviyyədə tədris olunmaqdadır. Bu məş-
ğələlər nəticəsində uşaqlarda əl qabiliyyəti üzə çıxarılır, onların maraq dairəsi genişlənir. Sa-
vad təlimi məşğələsində uşaqlar hərflərlə tanış olurlar. Bu məşğələni məktəbə atılan ilk addım 
hesab etmək olar. Riyaziyyat məşğələsinə rəqəmlərlə tanışlıqla başlayan uşaqlar tədricən top-
lama, çıxma əməliyyatlarını öyrənirlər. Bunu onlara asan yolla aşılamaq üçün tərbiyəçilər 
meyvələrdən, çubuqlardan və ya hər hansı bir əşyadan istifadə edirlər. Rəsm və quraşdırma 
məşğələlərində isə uşaqlar tamamilə sərbəstdirlər. Çəkdikləri rəsmdə və ya quraşdırdıqları hər 
hansı bir fiqurda onların maraq dairələri, əl qabiliyyətləri üzə çıxır. 

Maraq məşğələlərinin növü və müddəti yaş qruplarından asılı olaraq dəyişir. Belə ki, uşaq-
ların yaşı nəzərə alınaraq bu cür qruplaşdırılır: 

— I körpələr qrupu (1-2 yaş)  
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— II körpələr qrupu (2-3 yaş) 
— Orta qrup (3-4 yaş)  
— Böyük qrup (4-5 yaş) 
— Məktəbəhazırlıq qrupu (5-6 yaş) (4, s. 46). 
I körpələr qrupunda (1-2 yaş) məşğələlər ətraf mühitlə tanışlıq və nitq inkişafı, hərəkət-

lərin inkişafı, sensor tərbiyə (didaktik materiallarla, oyuncaqlarla, tikinti materialları ilə), mu-
siqi təşkil olunur. Belə ki, məşğələnin müddəti 10 dəqiqədir və hər bir məşğələ yarımqruplarla 
keçirilir. Eyni gündə 2 məşğələ olan zaman məşğələnin biri günün ikinci yarısında keçirilmə-
lidir. 

II körpələr qrupunda (2-3 yaş) məşğələlər ətraf mühitlə tanışlıq və nitq inkişafı, hərəkətlə-
rin inkişafı, sensor tərbiyə (didaktik materiallarla, oyuncaqlarla, tikinti materialları ilə), təsviri 
fəaliyyət, musiqi təşkil olunur. Məşğələ günün birinci yarısında keçirilir. Məşğələlərin müd-
dəti 15 dəqiqədir, məşğələlər arası fasilə isə 10 dəqiqə olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, şən-
bə günləri məşğələ keçirilmir, onun əvəzinə oyun və əyləncələr təşkil olunur. 

Orta qruplarda (3-4 yaş) məşğələlər ətraf aləmlə tanışlıq və nitq inkişafı, fiziki mədəniy-
yət, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, bədii təfəkkürün inkişafı, təsviri fəaliyyət (rəsm, 
yapma, kəsib-yapışdırma, quraşdırma), musiqi təşkil olunur. Məşğələlər günün birinci yarısın-
da keçirilməlidir. Məşğələlərin müddəti 20 dəqiqə, məşğələlər arası fasilə isə 10 dəqiqə təşkil 
olunmalıdır. Zehni gərginlik tələb edən məşğələlərdə isə idman dəqiqəsi keçirilməlidir. Şənbə 
günləri məşğələ keçirilmir. Məşğələnin yerinə oyunlar, əyləncələr, gəzinti və ekskursiyalar, 
əmək fəaliyyəti təşkil olunmalıdır.  

Böyük qruplarda (4-5 yaş) məşğələlər ətraf aləmlə tanışlıq və nitq inkişafı, fiziki mədəniy-
yət, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, bədii təfəkkürün inkişafı, təsviri fəaliyyət (rəsm, kə-
sib-yapışdırma, yapma, quraşdırma) həftəaşırı musiqi təşkil olunur. Məşğələlər günün birinci 
yarısında keçirilməli, müddəti isə 25 dəqiqə təşkil olunmalıdır. Həmçinin məşğələlər arası fa-
silə 10 dəqiqə olur. Zehni gərginlik tələb edən məşğələlərdə idman dəqiqəsi keçirilir. Şənbə 
günləri məşğələ keçirilmir, onun əvəzinə uşaqlar ilə oyunlar, əyləncələr, gəzinti və ekskursi-
yalar, əmək fəaliyyəti təşkil olunur. 

Məktəbəhazırlıq qruplarında (5-6 yaş) isə məşğələlər ətraf aləmlə tanışlıq, fiziki mədəniy-
yət, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, bədii təfəkkürün inkişafı, təsviri fəaliyyət (rəsm, 
yapma, kəsib-yapışdırma, quraşdırma), musiqi, savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı təşkil 
edir. Məşğələlər günün birinci yarısında keçirilir. Məşğələnin müddəti isə 30 dəqiqə təşkil 
olunmaqla, ara fasiləsi 10 dəqiqə verilir. Zehni gərginlik tələb edən məşğələlərdən sonra id-
man dəqiqəsi keçirilməlidir. Digər yaş qruplarında olduğu kimi burada da şənbə günləri məş-
ğələ keçirilmir. Məşğələni əvəzləmək üçün uşaqlar ilə oyunlar, əyləncələr, gəzinti və ekskur-
siyalar, eyni zamanda əmək fəaliyyəti təşkil olunur. 

Bəzən tərbiyəçi-müəllimlər məşğələ-təlim zamanı, bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. Məsə-
lən: 

1) Uşaqların təlim materialını dərk etməməsi; 
2) Məşğələnin məqsəd və vəzifələrinin uşağın maraq və yaş səviyyəsinə uyğun gəlməməsi; 
3) Uşaqların qazandıqları biliyi tətbiq edə bilməməsi; 
Bütün bunlar da məşğələnin səmərəliliyini aşağı salır. Müəllimlər bu  kimi çətinlikləri ara-

dan qaldırmaq məqsədi ilə müasir təlim texnologiyalarından istifadəyə geniş yer verməlidir-
lər. Maraq məşğələlərinin təşkili zamanı yenilikçi müəllimlər tərəfindən bir sıra müasir təlim 
texnologiyalarından istifadə olunur.Yeni təlim texnologiyaları uşaqların yaradıcılıq qabiliyyə-
tini inkişaf etdirməklə bərabər, onların bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə şərait yara-
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dır, təlimin keyfiyyət göstəricilərinin yüksəlməsini təmin edir. 
Yeni təlim texnologiyalarının üstün cəhətlərini prof. Ə.Ə. Ağayev belə göstərir: “...dərs 

tam fəallıq şəraitində keçir, təkcə müəllim deyil, şagirdlər də yaradıcılıq axtarışında olurlar, 
müstəqil düşüncə tərzi formalaşır, təşəbbüskarlıq, yeniliyə meyllilik güclənir” (1, s .89). 

Hazırda müasir pedaqoji praktikada daha geniş tətbiq olunan şəxsiyyətyönlü-inkişafetdi-
rici pedaqoji texnologiyalar aşağıdakılardır:  

1) Əməkdaşlıqla təlim texnologiyası;  
2) Layihələr metodu ilə təlim texnologiyası;  
3) Modulla təlim texnologiyası (3, s. 12). 
Əməkdaşlıqla (kollektiv) təlim texnologiyasının əsas anlamı uşaqların birlikdə öyrənməsi-

dir. Bu təlim texnologiyası XX sərin 80-ci illərində yaradılmışdır. Kollektiv təlim texnologi-
yası ABŞ və İsrail pedaqoqları Ravin və onun şagirdləri tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 
Kollektiv qarşılıqlı təlim texnologiyasının bir sıra üstün cəhətlərini qeyd etmək olar: 

1) Müntəzəm şəkildə təkrar olunan çalışmalar nəticəsində şagirdlərdə məntiqi təfəkkür və 
anlama vərdişləri təkmilləşir. 

2) Şifahi nitq prosesində və görülmüş işlərin müzakirəsi zamanı şagirdlərin fikri fəaliyyət 
vərdişləri inkişaf edir, əvvəllər qazandığı təcrübə və bilikləri aktuallaşır. 

3) Qruplarda işləyən hər bir uşaq özünü sərbəst hiss edir, təlim tapşırıqlarını özünəməxsus 
tempdə yerinə yetirir. 

4) Uşaq həm öz işinin, həm də kollektivin işinin nəticəsi üçün məsuliyyət daşıyır. 
5) Uşaqda öz şəxsi keyfiyyətlərini, imkan və qabiliyyətlərini qiymətləndirmək bacarığı 

formalaşır (3, s. 12-13). 
Bu metodda qrupun əsas üzvləri olan uşaqlar mövzu üzərində yoldaşları ilə birlikdə əla-

qəli şəkildə işləyərək, tapşırıqları yerinə yetirirlər. Onların yerinə yetirilməsi üçün ayrılan 
vaxt isə müxtəlif olur. Qrupda olan uşaqlar çalışırlar ki, verilən tapşırığı və materialları düz-
gün şəkildə mənimsəyə bilsinlər. Bu təlim metodu zamanı müəllimin əsas vəzifəsi uşaqları 
bilməməkdə, yaxud bacarmamaqda günahlandırmaq deyil, onlara düzgün yol göstərməkdir. 

Layihələr metodu ilə təlim texnologiyası XX əsrin 20-ci illərindən ABŞ-da Con Dyui və 
onun şagirdi Kill Patrin tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Bu metodun əsas mahiyyəti uşaq-
ların əldə etdikləri biliklərin həyatda onlara lazım olmağını göstərməkdir. Tədris prosesində 
şagirdə tanış olmayan, onun üçün əhəmiyyət daşıyan, real həyatdan götürülmüş ən vacib 
problemin həlli, onun malik olduğu və əldə edəcəyi biliklərdən istifadə etmək öyrədilir. Müəl-
lim yeni informasiyaların alınma mənbəyini göstərə bilir və bu informasiyadan necə axtarma-
ğın mümkün olduğunu deyə bilir, uşağı istiqamətləndirə bilir (3, s. 14). 

Geniş maraq göstərilən yeni pedaqoji texnologiyalardan biri də modulla təlim texnologi-
yasıdır. Bu təlim texnologiyasında uşaqların müstəqil olaraq təlim prosesində və məşğələdən 
sonrakı vaxtlarda modullu iş prosesi zamanı konkret təlim məqsədlərinə nail olmağı nəzərdə 
tutulur. 

Son dövrlər geniş yayılmış, yenilikçi müəllimlər tərəfindən tətbiq edilən bir sıra interaktiv 
metodlar vardır. Bunlara misal olaraq simulyasiya və rollu oyunlar, tap görüm,  tap-tapmaca, 
mən kiməm?, hərəkətli oyunlar, didaktik oyunlar, əqli hücum, nağıletmə, müzakirə, şaxələn-
dirmə (klaster), söz assosiasiyası, problemli vəziyyət, suallar metodlarını sadalaya bilərik. 

Simulyasiya və rollu oyunlar: Bəzən bu iki iş üsulunu eyni cür təqdim etsələr də, əslində, 
onlar arasında fərq vardır: rollu oyunda olduğu kimi, simulyasiyada da uşağa bir xəyali situa-
siya verilir, sadəcə rollu oyunda o başqasını canlandırdığını təsəvvür etdiyi halda, simulyasi-
yada özünü oynayır. Rollu oyun hər hansı bir problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşma-
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lardan ibarətdir. Simulyasiya isə imitasiya, təqlid etmək, fəaliyyət və hadisələri yalandan ya-
ratmaq deməkdir. Hər iki üsulda iştirakçılar müxtəlif rollarda olurlar və hər hansı bir hadisəni 
həmin mövqedən qiymətləndirirlər. Rollu oyun zamanı uşaqlar problemə başqasının gözü ilə 
baxır, vərdiş etdiyi stereotiplərdən uzaqlaşır (2, s. 97). 

Tap görüm: Bu üsul həm kinestetik, həm də linqvistik intellektdə olan şagirdləri eyni anda 
təlimə cəlb edə bilər. Belə ki, oyunda bir tərəf sözsüz, jest və mimikalardan istifadə edərək 
verilmiş anlayışları izah etməyə, digər tərəf isə bu sözsüz tapmacanı həll etməyə çalışır. Tap 
görüm metodunu tətbiq edən zaman uşaqlardan biri qarşıya çıxarılır və onlara keçilmiş möv-
zulardan tərtib edilmiş söz, anlayışlar siyahısı verilir. Uşaqlardan biri bu siyahını sözlərdən is-
tifadə etmədən, hərəkətlərlə digər uşaqlara izah etməyə çalışır. Qalan uşaqlar isə izah olunan-
ları tapmağa çalışırlar (2, s. 105). 

Müasir təlim texnologiyalarından məqsədyönlü istifadə edilməsi, fəal/interaktiv metodla-
rın düzgün seçilməsi məşğələlərin daha emosional və daha maraqlı keçirilməsini təmin edir. 
Fəal/interaktiv üsullardan istifadə zamanı uşaqların idrak fəallığının təmin edilməsi diqqət 
mərkəzində saxlanılır.  

Məqalənin aktuallığı. Uşağın şəxsiyyət kimi formalaşmasında məktəbəqədər təhsilin bö-
yük rolu vardır. Bu təhsil uşaqlarda müəyyən qaydaları, məktəbə hazırlıqları və digər məsələ-
ləri özündə birləşdirir. Amma bir sıra hallarda bu kimi vərdişlərin uşaqlara mənimsədilməsin-
də müəyyən problemlər yaranır. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi vacib bir mövzu-
ya həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məşğələlərin təşkilinin məktəbəqədər yaşlı uşaqların 
təlim-tərbiyəsində rolundan danışılmaqla yanaşı, eyni zamanda maraq məşğələlərinin təşkili 
zamanı yenilikçi müəllimlər tərəfindən tətbiq olunan müasir təlim texnologiyalarından və in-
teraktiv/fəal təlim metodlarından 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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Müasir şəraitdə sinifdənxaric tədbirlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin məzmununu, 

yeni forma və üsullarla müəyyənləşdirmək üçün əməyə hazırlıq, əqli, əxlaqi, fiziki, estetik, iq-
tisadi və ekoloji tərbiyə, habelə insan  hüquqlarına hörmət əsasında hər bir məktəbli ilə bir ne-
çə yönümdə iş aparılmalıdır. İlkin olaraq, şagirdləri tərbiyələndirici vasitələri, bilavasitə dərs-
də və dərsdənkənar vaxtlarda onların əməli fəaliyyətini vahid sistemdə birləşdirməyin daha tə-
sirli yollarının aşkara çıxarılması hər bir müəllim və məktəb rəhbərlərinin diqqət mərkəzində 
olmalıdır.  

Məlumdur ki, məktəblilərin milli ruhda tərbiyə olunmalarında sinifdənxaric və məktəb-
dənkənar tədbirlərdən istifadə etmək çox vacibdir. Şagirdlərlə aparılan dərsdənkənar tədbirlər 
onların hərtərəfli inkişaflarına kömək edir. Belə ki, adət-ənənələrimizə sadiqlik, milli kökə 
bağlılıq, inam tərbiyə etmək dərsdənkənar işlərin mahiyyətini təşkil edir.  

Sinfdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin oxşar cəhətlər bunlardır ki, hər ikisi tərbiyə, 
əxlaq, mənəviyyat, əxlaq işi aparır və bu tərbiyə işi ya dərsə qədər aparılır, ya da dərsdən son-
rakı vaxtlarda (yəni təlim fəaliyyəti çərçivəsindən sonrakı vaxtda kənarda) həyata keçirilir. 
Hər ikisi məktəblilərlə aparılan ümumi tərbiyə işinin tərkib hissəsi kimi və ya onun davamı 
kimi qəbul edilə bilər ki, bunlar da dərsdən sonrakı müddətdə keçirilir.  

Sinifdənxaric işlərin əhəmiyyəti haqqında ölkə başçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab İl-
ham Əliyevin Təhsil haqqında 5 istiqamətli strategiya sərəncamında bir daha xüsusilə göstə-
rilmişdir ki, təhsilin keyfiyyətini daim yüksəltmək lazımdır və daim insan resurslarından mün-
təzəm olaraq, səmərəli, sistemli və ardıcıl olaraq istifadə etmək lazımdır (1). 

Ümumi şəkildə bunu da deyə bilərik ki, şagirdlərin Sinifdənxaric və məktəbdənkənar təd-
birlərə cəb olunmasında qarşıda duran əsas vəzifələr aşağıdakı kimi göstərilə bilər: 

1. Təhsil alanların tədris və tərbiyə prosesində qazandıqları biliklərin dərsdən kənar, boş 
dediyimiz asudə vaxtlarda, müxtəlif maraqlı tədbirlər vasitəsilə fənlərin arasında, ya da fənda-
xili və ya fənnüstü əlaqələr zamanı uğurla həyata keçirmək olar.     

2. Təhsil alanların gərgin zəhmətli dərs yüklərinin azaldılması məqsədi güdərək daha sə-
mərəli və daha da maraqlı sərbəst, müstəqil və daha rahat şəkildə, bir qədər də əyləncəli, ro-
mantik rahat olaraq qazanılan biliklərin dərinləşdirilməsi və onların praktikada tətbiq edil-
məsi. 

3. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlər vasitəsilə bütün məktəblilərdə biliklərə 
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dərin maraq və güclü məhəbbət hisslərinin yaradılması. 
4.Sinifdənxaric məşğələlərdə şagirdlərin özünü inkişaf, özünü tərbiyə, özünü təkmilləşdir-

mə və özünü təsdiq üçün hər cür əlverişli, rahatlı, şərait və imkanların həyata keçirilməsi (4). 
Belə ki, dediyimiz dərsdən kənar və ya Sinifdənxaric işlərdən bəzən ayrı-ayrı fənlərin  

dərsdə geniş şəkildə öyrədilməsi mümkün olmadıqda ya da problemli olan məsələlərin xüsusi 
olaraq həllində, müxtəlif təmayüllü və janrlı əsərlərin, ifaçılıq keyfiyyətlərinin öyrədilməsində 
ya da onların inkişaf etdirilməsində, daha çox sinifdən xaric, dərsdən kənar oxularda, müxtəlif 
yönlü maraqlı tədbirlərdə istifadə edilir. 

Məlumdur ki, davamlı olaraq qurulan məşğələlər təhsil alanların tərbiyə və təhsil  səviyyə-
sinə, onların xüsusi olaraq elmi bədii dünyagörüşünə qüvvətli və güclü təsir  edir.  

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun hər bir 
üzvünün yaşaması və inkişafı üçün başlıca amil daim özünü inkişaf etdirən, təkmilləşdirən, 
yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə edən, çalışqan, yaradıcı şəxsiyyətdir.  

Bu cəhətdən Pedaqoji proses – o cümlədən Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər ye-
tişən gənc nəsildə bu keyfiyyətləri ardıcıl olaraq formalaşdırmalıdır. 

Bu da öz növbəsində aşağıda göstərilən pedaqoji, mənəvi, əxlaqi və idraki keyfiyyətlərə 
əsaslanır ki, müəllim və tərbiyəçilər, təhsil işçiləri təhsil alanlarda həmin keyfiyyətləri forma-
laşdırmalı  və daim inkişaf  etdirməlidirlər:   

- Təhsil alanlarda məntiqi və tənqidi düşüncə tərzini, idrak bacarıqlarını inkişaf etdirmək; 
- Ətraf aləm hadisələrinə, müxtəlif fəaliyyət növlərinə yaradıcı və məntiqi təfəkkür yönü-

mündən  yanaşmaq; 
- Müstəqil qərarlar çıxarmaq, müstəqil fikirlər söyləmək, müstəqil fəaliyyət göstərmək  

bacarığını inkişaf etdirmək; 
- Qazanılmış bilikləri müstəqil olaraq tətbiq edə bilmək bacarığı və qabiliyyətləri forma-

laşdırmaq; 
- Təhsil alanları sinifdənxaric işlər prosesində daha çox praktik fəaliyyətə, əməli işlərə isti-

qamətləndirmək; 
- Təhsil alanları daim özünü inkişafa və özünü təkmilləşdirməyə, həyatda fəal mövqe tut-

mağa istiqamətləndirmək. 
Bu istiqamətdə aparılan işlər şagirdlərdə elmə, biliyə həvəs, zehni fəaliyyətə stimul və bö-

ük həvəs yaratmış olur (4). 
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar  tədbirlərin bir sıra iş formalarının - söhbət, müzakirə, 

oyunlar, görüşlər, gecələr, ekskursiyalar, gəzintilər, kollektiv tamaşalara, kinolara  baxışlar və 
başqa tədbirlərin həyata keçirilməsi vaxtı, şagirdlərin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri mütləq nə-
zərə alınmaqla, onların tərbiyəlilik səviyyəsinin inkişafına diqqət yetirilməli və bunun daha  
da həmişə, hər zaman davamlı olaraq yüksəldilməsinə səy edilməlidir. 

Deyə bilərik ki, təhsil alanlar daha çox elmə biliyə meyilli və həvəskar olmağı xoşlayırlar  
Bunu da deyək ki, keçirilən hər bir tədbirlər elə qurulmalıdır ki, onlar şagirdlərin yaradıcı-

lıq qabiliyyətlərini çox artırsın, onlarda çalışmağa, oxumağa, öyrənməyə, işləməyə, məhəbbət  
motivasiya, böyük həvəs və stimul yaransın. 

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər şagirdlərin düşünmə qabiliyyətini, idrak müstə-
qilliyini yaradıcılıq istedad və qabiliyyətini daim və hər zaman xeyli dərəcədə artırmalıdır.  

Məktəblərimizdən bu gün elə bir insanlar yetişdirmək lazımdır ki, o hərtərəfli inkişaf et-
sin, yəni – həm mənəvi və əxlaqi cəhətdən tam zəngin olsun, tamamilə əxlaqca saf olsun və 
kamil olaraq fiziki cəhətdən cəsur, çevik və xüsusi kamilliyə çatmış olsun.  

Adı hörmətlə çəkilən Dövlət Təhsil Strategiyasının demək olar ki, bütün beş istiqamətli 
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yönlərində səriştəyə əsaslanan bir hazırlıqlı müəllim obrazı, onun rəhbərlik və idarəçilik key-
fiyyətlərinin təhsilin məzmununun, forma və metodlarının, sinifdən xaric, dərsdən kənar işlə-
rin yeniləşdirilməsi, müəllimlərin daha da peşə hazırlığı sisteminin daim, mütəmadi olaraq 
təkmilləşdirilməsi və s. bu kimi məsələlərin həmişə diqqət mərkəzində saxlanmasını tələb olu-
nur.  

Sinifdənxaric tədbirlərin xeyli uğurlu nəticəsi olaraq istedadlı, bacarıqlı müəllim kadrları-
nın hazırlığından da əlbəttə, çox asılıdır ki, bu sahədə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universi-
tetinin 100 illik xidmətləri və böyük əməyi vardır. 

Fərəhli haldır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm, cənab İlham Əliyev 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında xüsusi 
olaraq sərəncam da imzalamış və Universitetin pedaqoji kadrlar hazırlığındakı mühüm xid-
mətlərini təqdir  etmiş və universiteti elm məbədi adlandırmışdır.    

Müəllimlik sənəti şərəfli, çox dəyərli olmaqla həm də bir çox sənət və peşələrin, kompleks 
elementlərini də özündə birləşdirir. Bu mənada müəllimlik inteqrativ bir peşə sayılır (7, s. 
101). 

Demək müəllimlik dedikdə onun qnostik və öyrədici, kommunikasiya, konstruksiya, pers-
pektivlik  və digər yüksək təşkilatçılıq, tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinə həmişə malik olması əsas 
şərtdir.  

Müəllim həm bilik verir, həm tərbiyə edir, həm istiqamət verir, yol göstərir, o istedadlı 
təşkilatçı və mahir peşəkar idarə edən  olmalıdır.   

Demək olar ki, pedaqoq peşəsi ilk növbədə onun yaxşı tərbiyə edicilik işini də, Sinifdən-
xaric və məktəbdənkənar adlandırdığımız davamlı məşğələlərin təşkilini də, idarə edicilik, is-
tiqamətvericilik qabiliyyətlərini də tələb edir.  

Pedaqoq sənəti daim bunu da tələb edir ki, onun həmişə aydın, gözəl və səlis nitqi, danışı-
ğı olsun, gözəl natiqlik qabiliyyətinə sahib olsun.  

Demək olar ki, natiqlik peşəsi bu peşədə də özünü xüsusilə parlaq şəkildə göstərməlidir.  
Yaxud da müəllimlik peşəsi idarəçilik də, təşkilatçılıq da tələb edir ki, bu da o deməkdir 

ki, səriştəli, peşəkar müəllim idarəçilik qabiliyyətlərinə də mükəmməl yiyələnməlidir.   
Bu barədə ölkəmizin müvafiq Təhsil Qanunlarında qarşımıza mühüm vəzifələr olaraq və 

möhtəşəm olaraq xüsusi tələblər qoyulmuşdur. 
Sinifdənxaric işlərdə təhsil alanlar daha rahat və sərbəst olurlar, onların vaxt məhdudiyyəti 

də nisbi olur, keçirilən məşğələlər bir qədər daha əyləncəli olur, oyun elementlərindən, xüsu-
silə söhbət və dialoqlardan geniş istifadə edilir, fənnə dair çox maraqlı söhbətlər edilir, əlavə 
olaraq ədəbiyyatlardan, mənbələrdən tam genişliklə istifadə edilir. 

Belə Sinifdənxaric məşğələlərdə məktəblilər də dərslərdə çıxışlar etmək üçün müxtəlif 
məruzələr və müxtəlif hesabatlar hazırlayırlar, mövzu ilə əlaqədar olaraq əlavə kitablar və 
broşüralardan, məlumat kitablarından bacarıqla və səmərəli istifadə etməyi öyrənirlıər.  

Daha başqa olan Sinifdənxaric tədbirlər var ki, onlar məktəblilərin maraq və meylinə, iste-
dadlarına və qabiliyyətlərinə, bacarıqlarına uyğun olaraq təşkil edilir və onlar daha çox tərbi-
yələndirici, təhsilləndirici və təşkiledici, istiqamətverici səciyyə daşıyan, şagirdlərin elmi bə-
dii və mədəni dünyagörüşünü xeyli inkişaf etdirən Sinifdənxaric tədbirlərdir. 

Belə Sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdlər boş və ya asudə vaxt dediyimiz və boş vaxtlarında 
müxtəlif dərnək və klublara yazılır, boş vaxtlarında müstəqil və sərbəst  fəaliyyət göstərmələri 
üçün daha könüllü olaraq yazıldıqları marağa və meylə görə yaradılmış xüsusi dərnək və 
klublarda fəallıqla iştirak edirlər, fakültətiv məşğələlərdə, muzey işlərində, idman bölmələri 
və yarışlarda, incəsənətin çox müxtəlif növlərinə, tiplərinə dair klublarda, peşələrə  dair məş-
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ğələlərdə  və digər maraq sahələrində daha çox fəallıqla iştirak  edirlər (6, s. 45). 
Kollektivlə birgə keçirilən Sinifdənxaric işlərdə daha maraqlı məqamlar yaşanır. Vaxt 

məhdudiyyəti olmadığı üçün şagirdlər bir-biri ilə daha sıx ünsiyyətdə olaraq  bir-birini daha 
yaxşı tanıyır, ümumi işi birgə görürlər, bir-birinə daim yardımçı olur və onların bu əməkdaş-
lıqları nəticəsində təhsildə və tərbiyə işlərində böyük uğurlar qazanılır. 

Fənn dərnəklərində müxtəlif didaktik mövzularla əlaqədar olaraq müəllimlər ekskursiyalar 
təşkil edə bilir, şagirdlərlə birgə tarixi muzeylərə gedir, böyük şəxsiyyətlərin müxtəlif ev mu-
zeylərində olur, şəhidlər xiyabanını, tarixi abidələri, tarixi yerləri ziyarət edir, maraqlı gecələr 
təşkil edir, birgə kollektiv tamaşalara  baxışlar keçirilər. 

Məktəblilərin Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər zamanı hazırladıqları, düzəltdikləri 
əyani vəsaitlərdən, müxtəlif məqsədli cihazlardan müəllimlər dərs prosesində geniş istifadə 
edirlər. 

Şagirdlərin dərs prosesində aldıqları biliklər, Sinifdənxaric məşğələlər zamanı möhkəm-
ləndirilir və genişliklə tətbiq edilir. 

Bacarıqlı, istedadlı əllər  dediyimiz və belə ad altında keçirilən Sinifdənxaric dərnəklərdə 
şagirdlər, əsasən - qızlar, tikmələr tikir, dərzilik edir, evdarlıq, kulinariya kimi vərdişlərə yiyə-
lənirlər ki, bunlar da onların gələcəkdə istər səriştəli həyat yoldaşı, istərsə də qayğıkeş ana ki-
mi həmişə gərəyi olacaqdır. 

Bu cürə dərnək və ya klub həmişə peşəyönlü olub Sinifdənxaric məşğələlər zamanı daha  
çox həyata keçirilir, uşaqlara da müxtəlif təmayüllü peşələr, sənətlər barəsində dəyərli maraqlı 
məlumatlar verilir, davamlı olaraq peşə, sənət sahibləri ilə mütəmadi olaraq görüşlər təşkil  
edilir, müxtəlif əmək sahələrinə dair mütəmadi ekskursiyalar da təşkil edilir. 

Dərs və Sinifdənxaric işlərin qarşılıqlı əlaqəsinin ən bariz nümunəsi kimi respublikamızın 
məktəblərində müxtəlif fənlər üzrə olan olimpiadaların fəallıqla və həvəslə keçirillməsi artıq 
bir adətlər və ənənələr olmuşdur. 

Bu olimpiadalarda da məktəblilər böyük həvəslə iştirak edir və öz bilik, bacarıq və qabi-
liyyətlərini fəallıqla nümayiş etdirirlər. 

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər daim bir-birilə daim sıx üzvi şəkildə əlaqədar 
olmaqla, xüsusilə şagirdlərin müstəqil, yaradııcı fəaliyyətlərini, maraq və meylini birgə ni-
zamlayır və müntəzəm olaraq tənzimləyir. 

Məqalənin aktuallığı. Tədris fəaliyyətində sinifdənxaric işlər və məktəbdənkənar tədbir-
lərin bu tərzdə əlaqələndirilməsi hər bir şagirdin fərdi qabiliyyətini, bacarıq və istedadını əhə-
miyyətli dərəcədə inkişaf etdirir, yaradıcılıq potensialını artırır, elmi dünyagörüşü və fəal hə-
yat mövqeyini məqsədyönlü şəkildə formalaşdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu tədqiqat işində sinifdənxaric işlər və məktəbdənkənar tədbir-
lərin həyata keçirilməsinin nəzəri təhlili metodikası işlənmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sinifdənxaric işlər və məktəbdənkənar tədbir-
lərin həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini və təşkili yollarını sistemli və ümumiləşmiş şəkildə 
dəyərləndirdiyindən bu sahədə gələcək araşdırmalar üçün baza və ya köməkçi vasitə ola bilə-
cək mənbə rolunda çıxış edir. 
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М.А. Рахимова  
 

Характер, цели и задачи внеучебной и внеучебной  
образовательной деятельности, их характеристики 

 

Резюме 
 
Внеклассная и внешкольная деятельность непосредственно направлена на совер-

шенствование работы нравственного воспитания, что требует дальнейшего развития 
нашего образования, быстрого применения наук, полученных учащимися в школе, и 
большей практической работы. В педагогической литературе часто встречаются поня-
тия внеурочной деятельности, внеурочной деятельности и внеурочной деятельности. 
Иногда они воспринимаются как одно и то же, воспринимаются как одно и то же поня-
тие. Однако можно также пояснить, что между этими понятиями есть как сходства, так 
и различия - смысл и сущность, понятие имеет свои особенности, о которых можно го-
ворить очень много. 

 
M.A. Rahimova  

 

The nature, purpose and objectives of extracurricular and 
extracurricular educational activities, their characteristics 

 

Summary 
 
Extracurricular and out-of-school activities are directly aimed at improving the work of 

moral education, which requires the further development of our education, the rapid 
application of the sciences acquired by students in school and more practical work. is. In the 
pedagogical literature, the concepts of extracurricular activities, extracurricular activities and 
extracurricular activities are often encountered. Sometimes they are perceived as one and the 
same, they are perceived as the same concept. However, we can also explain that between 
these concepts there are both similarities and differences - meaning and essence, the concept 
has its own characteristics, which can be talked about a lot. 
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С точки зрения художественной цели педаль можно разделить на две категории: пе-

даль, фактурно-необходимая, и педаль, обогащающая звучание. Фактурно-необходи-
мой называется педаль, без которой музыка теряет свой смысл. Во всей романтической 
и позднейшей фортепианной литературе педаль предусмотрена, но не обязательно впи-
сана, и составляет неотъемлемую часть фактуры. Музыку же до бетховенского периода 
не рекомендуется играть без педали, но при этом смысл ее не утрачивается при бес пе-
дальной игре. Роль ее в данном случае – колористическая. 

В романтический период применение педали усложняется. Связующая педаль из ко-
лористической становится фактурной. Для верного прочтения текста необходимо раз-
личать фактурную и колористическую педаль. Зачастую исполнитель, руководствуясь 
узко колористическими намерениями, нарушает композиционную логику: смазывает 
педалью реальные паузы, или уничтожает гармонический фундамент. 

Существует определение чистая и грязная педаль. Мы слышим музыку не только 
физически, слухом, мы слышим логику речи и построения, сопряжение музыкальных 
событий, взаимосвязь всех мельчайших деталей. Часто акустически чистое звучание 
оказывается музыкально фальшивым, а музыкально верное увеличивает акустическую 
грязь. При смене гармоний важно слухом проверять не засоренность звучания, а не ог-
раничиваться движением ноги, а не ограничиваться движением ноги, как это бывает в 
результате внимания только к физическому действию. Поднятие и опускание педально-
го рычага не всегда гарантирует полное исчезновения предыдущего звучания.  Погоня 
за мнимым богатством звучания, за внешним эффектом разрушает музыкальную ткань. 
Элементарная гармоническая грязь возникает, когда при появлении новой гармонии 
ухо слышит предыдущую. Этим загрязняющим элементом может быть и одна нота и 
особенно бас. Чисто мелодическая грязь, не поддержанная гармонией еще ужасней. Од-
нако на практике приходится включать в одну педаль чуждые гармонии звуки и даже 
играть гаммы на педали. В двух случаях чуждые гармонии звуки, мы не воспринимаем 
как грязь. Либо присутствие чуждых звуков закономерно, либо чуждый элемент не дол-
жен реально быть услышан, должен быть поглощен последующим звучанием. 

Известно, что нижние регистры звучнее, струны длиннее, их вибрация длится доль-
ше. При последовательностях, идущих вниз, нижние звуки легко вбирают верхние. 
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Гамма вверх на педали вполне безобидна, но не надо на педали играть гамму вниз. Об 
этом следует помнить при гаммообразных пассажах в обоих направлениях. В медлен-
ном темпе грязь может получиться от смешения остаточных звучностей. Начало звука 
вытеснило из нашего слуха предыдущий остаток, но потом собственный его остаток 
может смешаться с предыдущим и создать фальшивое звучание. В очень медленных 
темпах, особенно в верхнем регистре, при малой силе удара, остаток первого звука уга-
сает раньше и не смешивается с остатком второго. 

Никогда не следует забывать, что педализация управляется слухом, а не отвлечен-
ным представлением. Рояль рожден с педалью. Однако бес педальное звучание – сво-
еобразная характерная краска, которой исполнитель широко пользуется. Противопос-
тавление бес педального звучания педальному – сильное выразительное средство. Но 
контраст этот должен быть продиктован художественной целью. Противопоставление 
двух колоритов обогащает выразительность. Создание же случайных бес педальных 
островов в одно колоритной музыке разрушает ее единство. Особенно заметна сухость 
беспедальной игры после длительного насыщенного звучания. Между педально-насы-
щенным и беспедально-сухим звучанием образуется бездна. Это два звуковых мира и 
управлять ими было бы крайне трудно, если бы не было связующего звена – неполной 
педали. В красочной палитре рояля огромную роль играет различная глубина нажатия 
педали. 

Неполной педалью называться неполное нажатие и неполное поднятие демпферов. 
Нажатие может меняться, быть полным, затем ослабляться и, наоборот. Чем глубже на-
жатие, тем длиннее звук, богаче красками. Минимальное нажатие чуть приподнимает 
глушители. Неполная педаль приобретает огромное значение при исполнении музыки 
до бетховенского периода. В этой музыке фактурная педаль отсутствует, не задумана 
вместе с текстом. Паузы и стаккато вполне реальны, контуры мелодического рисунка – 
отчетливы. Пассажная техника часто гаммообразная. Полифонический склад требует 
полной четкости голосоведения. Тут-то и нужна неполная педаль. Любая фигурация 
звучит чисто на минимальной педали. 

Самая употребляемая педаль – запаздывающая легато. Она осуществляется легко и 
автоматически. С запаздывающей педалью обучающиеся знакомятся обычно раньше, 
чем с прямой. Это педаль связующая, не допускающая звуковых просветов, плавно сое-
диняющая мелодические звуки и гармонические последования. Педаль снимается в мо-
мент появления нового звучания или гармонии и нажимается обратно.  

Запаздывающая педаль – соединяющая, связующая в отличие от разделяющей педа-
ли, какой является одновременная, прямая педаль. Основные виды разделяющей педа-
ли – ритмическая, динамическая, красочная, артикуляторная педаль. Под красочной 
подразумевается педаль, подчеркивающая различие красок. Динамическая педаль сов-
падает часто с оркеструющей и ритмической. Ее целью является поддержка акцентов, 
динамических контрастов, нарастания и спадов звучности. Ритмическая  роль педали 
очень велика. Имеет большое значение момент нажатия, способствующий выделению 
опорного тона, но еще большее значение имеет момент снятия разрывающий ткань, 
разделяющий опорные точки и этим подчеркивающий их значение. Именно момент 
снятия педали дает основную характеристику ритму. Педаль помогает в артикуляции, 
рельефно отделяя легато от стаккато. Педаль может способствовать легато, но она не 
должна заменять пальцевое легато, как это иногда практикуется.  

Обучать педализации студентов – процесс сложный и трудоемкий. Нужно воспи-
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тывать в них понимание музыки и педальное чутье. Для этого с самых первых занятий 
обучающийся должен осознавать цель и результат управления педалью. Запаздываю-
щая педаль легко усваивается. Не сложно играть гамму нон легато одним пальцем и до-
биваться ее связности и чистоты. Педаль вначале обучения приходится подсказывать, 
при этом необходимо, чтобы студент сам проверял слухом что получается. Он должен 
знать, чего он хочет и достигнет ли цели. 

Вписывать педализацию нежелательно, а потом и очень вредно, Это лишает обу-
чающегося инициативы в очень важной и тонкой области. Вредно, чтобы обучающийся 
зрительно усваивал педализацию, чтобы импульс ноги был подчинен зрительному 
приказу отдельно от музыки в целом. Студент должен знать, для чего он педализирует, 
должен слухом и сознанием охватывать цель, чтобы осуществление ее постепенно ста-
новилось бессознательным. 

Всматривание в педальную запись и автоматизация двигательного процесса надолго 
тормозят развитие управления педалью по слуху и смыслу. Ни заучивать, не переучи-
вать педализацию нельзя. Смысл ее: нужно понимать, а не запоминать. Для того, чтобы 
педаль не заменяла игры легато пальцами, полезно учить места, требующие певучей 
связности без педали. Особенно важно в полифонической музыке, в частности у Баха, 
воспитывать мышечное ощущение длинных нот, заменяющие исполнителю выдержан-
ное дыхание. Техническую работу также нельзя учить на педали, мешающей точно ус-
лышать динамические и ритмические соотношения. 

Выучивать произведение без педали, а потом прибавлять педализацию нецелесооб-
разно и неверно. Надо сразу слушать музыку на полноценном рояле, пользоваться пе-
далью уже при разборе и включать ее сразу же в общий комплекс звучания. Потом в ра-
бочем порядке от нее можно отказываться, но не допускать обособленного привешива-
ния ее к игре руками. Ноги, как и руки, должны помогать верно, творчески вообразить 
и услышать музыку. Баха лучше играть сначала без педали, пока не появится потреб-
ность в ней. Тогда можно студента направлять, поправлять, но никак не фиксировать 
педализацию. Приучить к владению неполным нажатием можно начинать с первых 
занятий.  

Студенту, который уже управляет педалью, можно попросить играть с педалью, а 
потом уже указать ошибки, что неверно звучит и почему. Можно заранее объяснить пе-
дализацию, то есть направить его внимание на цели, на необходимость легато или пауз, 
необходимость удержанной гармонии, неполной педали. 

В более тонких и сложных случаях можно вместе со студентом работать над пе-
дализацией, подталкивать его воображение, помогать разбираться, что мешает его зву-
ковому намерению, но не фиксировать точно во времени движений ноги. Проверка в 
медленном темпе педализации быстрой музыки иногда невозможна, так как картина со-
четаний начал и продолжения звука меняется. Педаль, как и динамика и ритмика, 
приобретает свой смысл в движении. 

Актуальность статьи. Актуальность статьи выражена в том, создается необходи-
мость определить основные моменты освоения навыков владения педалью так, как на 
практике искусство педализации представляет определенные сложности. В представ-
ленной статье автором эти моменты обозначаются.   

Научная новизна статьи. Научная новизна заключается в том, что вышеизложен-
ные методы и принципы искусства педализации сдвигают общепринятые границы и 
представлены в доступной форме изложения. 
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Практическое значение и применение статьи. Данная статья может стать полез-
ной в учебном процессе, как для педагогического состава вузов и  музыкальных орга-
низаций среднего звена, так и студентов так, как дает представление об основных прин-
ципах педализации в практической деятельности. 
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Tədris prosesində pedalizasiya vərdişləri 

 
Xülasə 

 
Məqalədə pedalın xüsusiyyətləri və bədii rolu böyük əhəmiyyəti göstərir. İş prosesində 

müəllim və tələbələr üçün bəzi tövsiyələr, praktiki məsləhətləri verilir. Pedalın istifadə klassik 
və romantik musiqidə böyük rol oynayır. Əgər tədris prosesində musiqiçi bu incəsənətə yiyə-
lənərsə, onda onun ifaçılığın spesifikasını ümumilikdə müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsinə 
böyük ümid var. 
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Pedalisation skills in the learning process 

 
Summary 

 
This article focuses on the peculiarities of the pedal and its artistic role are of great 

importance. Some recommendations and practical tips for the teacher and students are 
presented. Pedal plays a big role in classical and romantic music. If this art is learned by a 
musician, it is hoped that he will successfully master the specifics of musicization.  
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Təlim nailiyyətlərinin ölçülməsi, mövcud problemlərin diaqnostikası, əks-əlaqənin yaran-

ması, təhsil prosesinin bütün iştirakçılarının, o cümlədən şagird, müəllim, valideyn və təhsilin 
vəziyyəti, problemləri və nailiyyətləri haqqında məlumatlandırılmasıdır. Şagirdlərin təlim nə-
ticələrinin qiymətləndirilməsi, təhsil proqramlarının əldə edilmə və mənimsəmə keyfiyyətinin 
qiymətləndirmə sistemi tədris  prosesinin mühüm elementidir. 

Təlim prosesində şagirdlərin keyfiyyətli nəticələr əldə etmələri üçün müasir qiymətləndir-
məyə aşağıdakı tələblər verilir: 
 Obyektiv 
 Əsaslı 
 Təlim prosesinin bütün iştirakçılarına aydın 
 Dəqiq 
 Çevik 
 Psixoloji cəhətdən komfortlu 
Qiymətləndirmə zamanı müəllim fəaliyyətini aşağıdakı prinsiplər əsasında qurmalıdır: 
Ədalətlilik - qiymətləndirmə meyarlarının mükəmməl işlənilməsi. Meyarlar qiymətləndir-

mənin və qiymətinin şagirdə təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunma təhlükəsinin qarşısını alır. 
Uyğunluluq - bilik, bacarıq, vərdiş və səriştələrin qiymətləndirilməsinin təlimin məqsəd 

və nəticələrinə uyğun olub-olmamasının daim  nəzərdə saxlanılması. 
Aşkarlıq - şagirdlərə tapşırığın yerinə yetirilməsindən əvvəl qiymətləndirmənin meyar və 

metodları haqqında məlumatın verilməsi. Şagirdlərin qiymətləndirmə meyarlarının hazırlan-
masına cəlb olunması da istisna deyil. 

Xeyirxahlıq - müəllimlə şagird arasında partnyor münasibətləri üçün şəraitin yaradılması. 
(belə münasibətlərin qurulması şagird nailiyyətlərinin inkişafını stimullaşdırır). 

Əlverişlilik - qiymətləndirmənin forma, metod və məqsədlərinin təlim prosesinin bütün iş-
tirakçıları üçün aydın və sadə formada tətbiq olunması. 

Ardıcıllılıq - qiymətləndirmə prosesinin ardıcıl və sistematik şəkildə həyata keçirilməsi. 
Qiymətləndirmənin istiqamətləri ayrı-ayrı forma, məzmun və məqsədə malik qiymətlən-
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dirmələri nəzərdə tutur. Azərbaycanda qiymətləndirmə 3 istiqamət üzrə aparılır: 
1. Məktəbdaxili qiymətləndirmə; 
2. Milli qiymətləndirmə; 
3. Beynəlxalq qiymətləndirmə 
Məktəbdaxili qiymətləndirmə. Bu qiymətləndirmə adından da bəlli olduğu kimi məktəb-

də həyata keçirilir. Səmərəli qiymətləndirmənin təmin edilməsi üzrə fəaliyyətlərini planlaşdır-
maq üçün müəllimlər həm qiymətləndirmənin ümumi məqsədini, həm də qiymətləndirmənin 
hər növünün ayrı-ayrılıqda məqsəd, məzmun və prosedurları haqqında mükəmməl biliklərə 
malik olmalıdırlar. 

Bu parametrlər üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə üç növə bölünür: 
 Diaqnostik qiymətləndirmə (ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi) 
 Formativ qiymətləndirmə (inkişafın izlənilməsi) 
 Summativ qiymətləndirmə (yekun qiymətləndirmə) 
Diaqnostik qiymətləndirmə. Şagirdlərdə formalaşmış bilik, bacarıq, vərdiş və səriştələrin 

ilkin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsidir. Düzgün təşkil olunmuş qiymətləndirmə şagirdlərə 
öyrənilmiş materialların təkrarında vaxt itkisinə, onun üçün aydın olmayan və başa düşülmə-
yən məsələlərin qalmasına imkan vermir. Diaqnostik qiymətləndirmə adətən tədris ilinin baş-
lanğıcında, fəslin birinci mövzusunun tədrisindən əvvəl, şagird sinfi və məktəbi dəyişdikdə 
keçirilir. Qiymətləndirmənin bu növü həm müəllim, həm də şagirdə mövcud situasiya və tə-
ləblər haqqında düzgün təsəvvür yaratmağa kömək edir. 

Diaqnostik qiymətləndirmənin məqsədi - şagirdlərin təlim məqsədlərinə dair harada olma-
ları, yəni proqram üzrə mövzunun, tədris vahidinin əvvəlində hansı bilik və bacarıqlara malik 
olmaları haqqında məlumatların əldə edilməsidir. Diaqnostik qiymətləndirmə müəllimə şa-
girdlərin tələbatlarına cavab verə biləcək tədris planında dəyişikliklər etməyə imkan verir, ya-
xud proqnozlaşdırmağa və gələcəkdə təlimdə yarana  bilən çətinlikləri aradan qaldırmağa, şə-
raitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarda çevik dəyişikliklər yaşadığı mühit, onların mə-
nəvi-psixoloji durumu haqqında məlumat almağa kömək edir.  

Formativ qiymətləndirmə. Təlim prosesində şagirdin məqsədyönlü və fasiləsiz müşahi-
dəsi prosesidir. Formativ qiymətləndirmə “qeyri-formal” (çox vaxt qiymətsiz) qiymətləndir-
mədir. O meyarlar əsasında aparılır və əks əlaqə prosesi ilə müşayiət olunur. 

Şagird inkişafının monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) təlim prosesinin düzgün istiqa-
mətləndirilməsinə şərait yaradır, müxtəlif üsul və resurslardan istifadə, şagirdin inkişafı üçün 
ona əlavə imkanın verilməsi barədə ehtiyacları müəyyənləşdirir. Monitorinq müxtəlif formada 
aparıla bilər, lakin aparılma formasından asılı olaraq o müntəzəm xarakter daşımalıdır. For-
mativ qiymətləndirmənin məqsədi - təlim prosesində müəllim və şagirdlərin fəaliyyətində də-
yişikliklərin, düzəlişlərin edilməsindən ibarətdir.  

Formativ qiymətləndirmə: 
 Gündəlik təcrübədə istifadə edilir (hər dərs, hər gün) 
 Həm şagird, həm müəllim üçün qəbul üçün edilə bilən formada tətbiq edilir. 
Formativ qiymətləndirmə ilk mərhələlərdə tədris və təlim prosesinə dəyişikliklərin daxil 

edilməsi məqsədilə şagirdlərin inkişafının qiymətlədirilməsidir. Bundan əlavə, formativ qiy-
mətləndirmə şagirdlərə şəxsi inkişaflarını dərk etməyə və izləməyə, eləcə də, müəllimin kö-
məyi ilə gələcək addımlarını planlaşdırmağa imkan verir. Qiymətləndirmə meyarlarının birgə 
işlənib hazırlanması (müəllim-şagird) şagirdlərdə qiymətləndirməyə pozitiv münasibət forma-
laşdırmağa və nəticənin edilməsinə görə məsuliyyəti artırmağa şərait yaradır. Qiymətləndirmə 
meyarlarının işlənib hazırlanması zamanı təlimin məqsədlərini və məzmununu yadda saxla-
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maq lazımdır. Meyarların məzmunu həm şagirdlər, həm də onların valideynlərinə aydın olma-
lıdır, yəni asan dildə izah olunmalıdır. Şagirdi meyarlarla dərsin (tapşırığın) əvvəlində tanış 
etmək lazımdır. Şagirdin qiymətləndirmə prosesinə cəlb olunması ona bu prosesdə müəllimin 
bərabər hüquqlu partnyoru olmağa və buna müvafiq öz təliminə görə məsuliyyət daşımağa şə-
rait yaradır.  

Yekun (summativ) qiymətləndirmə. Summativ (yekun) qiymətləndirmə müəyyən bölmə 
üçün və tədris vahidinin öyrənilməsi başa çatdıqda bilik, bacarıq, vərdiş və səriştələrin forma-
laşması səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Summativ qiymətləndir-
mənin ənənəvi qiymətləndirmədən fərqləndirən əsas cəhət onun inkişafın göstəricisi olması-
dır. Summativ qiymətləndirmə şagirdlərin qazandıqları bilik və bacarıqların mənimsənilmə 
səviyyəsinin məzmun standartlarına uyğunluğunu müəyyən etməyə imkan verməlidir. Sum-
mativ qiymətləndirmənin məqsədi - müəyyən vaxt üçün şagirdlərə biliklərin mənimsənilməsi, 
bacarıq və səriştələrin formalaşma səviyyəsinin təsdiq edilməsi, əldə edilən nəticələrin stan-
dartın tələblərinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Şagird nailiyyətlə-
rinin səviyyəsinin yoxlanılması məqsədilə müəllimlər adətən sual və testlərin müxtəlif va-
riantlarından istifadə edir, dərsliklərdəki bölmələrin sonunda verilən suallardan yararlanırlar.  

Summativ qiymətləndirmə kiçik summativ, böyük summativ və yekun qiymətləndirmə-
dən ibarətdir. Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə təlim prosesində müəyyən mərhələ-
lərə (bəhs və ya bölmənin, yarımilin sonunda) yekun vurmaqla, qiymətləndirmə standartlarına 
əsasən hazırlanmış vasitələrlə şagirdin nailiyyət səviyyəsini ölçmək üçün aparılır. Yeni qay-
dalara əsasən I siniflərdə summativ qiymətləndirmə aparılmayacaq. II-IV siniflərdə kiçik 
summativ (KSQ) nəzərdə tutulsa da, böyük summativ qiymətləndirmə (BSQ) aparılmır. Bö-
yük summativ qiymətləndirmə (BSQ) təhsil səviyyələrinin sonunda IV, IX, XI siniflərdə bü-
tün fənlərdən V, VI, VII, VIII və X siniflərdə isə yalnız buraxılış imtahanları keçiriləcək fənər 
üzrə aparılır. Yekun (summativ) qiymətləndirmə məzmun standartları əsasında aparılır. Bun-
dan əlavə yekun qiyməyləndirmə mənimsəmə səviyyəsinin etibarlı göstəricisidir. Summativ 
qiymətləndirmə keçirilərkən müəllim aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 
 yekun işlərin yoxlanılması; 
 nəticəsinin təhlili; 
 aparılan təhlil əsasında şagirdlərlə əks əlaqənin yaradılması; 
 lazım olduqda fəaliyyətin yenidən nəzərdən keçirilməsi və təlim strategiyalarına düzəliş-

lərin edilməsi. 
Milli qiymətləndirmə. Təhsilin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün müəyyən tədris dövrü-

nün sonunda mütəmadi olaraq həyata keçirilir və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini 
təmin edir. Seçim əsasında, 4-cü və 9-cu sinif şagirdləri arasında test, sorğu vərəqələri və di-
gər tapşırıqlar vasitəsilə 4-5 ildən bir aparılır və əldə olunan nəticələr kurrikulumun, təlim-
tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir və ümumilikdə təhsilin keyfiyyətinə 
nəzarət məqsədilə həyata keçirilir. Milli qiymətləndirmənin məqsədi şagirdlərin zəif və güclü 
tərəflərini üzə çıxarmaq, ümumi mənimsəmə səviyyəsinin və onun dinamikasını müəyyənləş-
dirmək, şagirdlərin təlim nəticələrinə təsir edən amilləri təsvir etmək, nəticələr arasındakı 
fərqləri müqayisə etmək, şagirdlərin, ailələrinin, təhsil müəssisələrinin xüsusiyyətlərini öyrən-
mək, təhsil siyasətini müəyyənləşdirmək, təhsilin vəziyyəti haqqında müvafiq məlumat topla-
maq, problemləri təyin etmək, ölkədə təhsilin məzmununa dair əsas məsələləri ictimaiyyət tə-
rəfindən müzakirəsini təşkil etmək məqsədilə aparılır. 

Beynəlxalq qiymətləndirmə. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, təhsil islahatları proqramı 
çərçivəsində beynəlxalq qiymətləndirmə üzrə bir sıra proqramlarda iştirak edir və PISA-2006, 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 255

TEAMS Proqramına qoşulmuşdur. Beynəlxalq qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi və qiymətləndirilməsi üçün təşkil olunur, tədqiqatlar, monitorinqlər vasitəsilə aparılır, 
ölkədə təhsilin vəziyyətini müəyyən edir və əldə olunan nəticələr xarici ölkələrdə müqayisə 
olunur. Bu qiymətləndirmə 3 ildən bir həyata keçirilir. Qiymətləndirmədə iştirak edən ölkələ-
rin şagirdlərinin əldə etdikləri nəticələr müqayisə edilir, onlar arasındakı mövcud fərqlər təhlil 
olunur, nəticələrə təsir edən amillər (şagirdlərin, ailələrinin, təhsil müəssisələrinin xüsusiyyət-
lərini) müəyyən edilir. Burada riyazi savadlılıq, oxu savadı, təbiət elmləri savadlılığı və əlavə 
olaraq müxtəlif tipli problemləri həlletmə bacarıqları qiymətləndirməyə cəlb olunur. Beynəl-
xalq qiymətləndirmənin əsas məqsədi ölkədə təhsilin vəziyyəti haqqında məlumatın toplan-
ması, əldə olunan nəticələrin digər ölkə nəticələri ilə müqayisəsi, təhsildə aktual problemlərin 
üzə çıxarılması, beynəlxalq səviyyəli müqayisələrin təşkili, şagirdlərin nəticələrinə təsir edən 
amillərin müəyyənləşdirilməsi, şagirdlər, valideynlər və eləcə də təlim prosesinin xüsusiyyət-
ləri haqqında məlumatların əldə edilməsi, təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi, tədris 
proqramlarının hazırlanmasında təlim nəticələrinin təyin edilməsi və s. məqsədi daşıyır. 

Qiymətləndirmə zamanı yalnız informasiyanın mənimsənilməsi deyil, həm də vətəndaş 
mövqeyi və cəmiyyətin həyatında fəal iştirak üçün zəruri olan bilik, bacarıq və münasibətlərin 
əldə edilməsi, demokratik cəmiyyətin dəyərlərinin formalaşdırılması məsələləri əsas götürül-
məlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi, təhsil proqram-
larının əldə edilmə və mənimsəmə keyfiyyətinin qiymətləndirmə sistemi tədris prosesinin mü-
hüm elementidir. Məqalənin də aktuallığı onun məhz belə bir vacib məsələyə həsr olunması 
ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ibtidai təhsil səviyyə-
sində qiymətləndirmə və onun təlimin keyfiyyətinə təsirinin əhəmiyyəti vurğulanmaqla, müa-
sir qiymətləndirməyə dair tələblər sadalanmış, bu zaman müəllim fəaliyyətinin əsas prinsip-
ləri göstərilmiş, sovet təhsil sistemində və müasir dövrdə respublikamızda qiymətləndirmənin  
əsas istiqamətləri təhlil edilmişdir. 

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

Оценка на уровне начального образования  
и ее влияние на качество образования 

 
Резюме 

           
Система оценивания результатов обучения студентов, качества освоения и освоения 

образовательных программ является важным элементом учебного процесса. 
Также в статье перечислены требования к современному оцениванию, подчеркнуто 

значение оценивания на уровне начального образования и его влияние на качество обу-
чения, основные принципы деятельности учителя, проведен анализ основных направле-
ний оценивания в советской системе образования. и в настоящее время в нашей стране. 

 
L.N. Abdullayeva 

 
Evaluation at the level of primary education  

and its impact on the quality of education 
 

Summary 
           
The system of assessment of students' learning outcomes, quality of acquisition and 

mastering of educational programs is an important element of the teaching process. 
The article also lists the requirements for modern assessment, emphasizing the importance 

of assessment at the level of primary education and its impact on the quality of teaching, the 
main principles of teacher activity, the analysis of the main directions of assessment in the 
Soviet education system and currently in our country. 
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Уровни усвоения диагностических знаний и умений 
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Нигяр Насир гызы Нифталиева 
докторант по программе доктора философии 

 кафедры «Педагогики начального образования» АГПУ 
E-mail: nasir2010@mail.ru 

 
Рецензенты: проф. Ф.А. Рустамов, 
                       доц. Х.А. Джафаров 
 
Ключевые слова: учитель начальных классов, знания, диагностика, учебный про-

цесс, Б. Блюм, таксономия. 
Açar sözlər: ibtidai sinif müəllimi, bilik, diaqnostika, təlim prosesi, B.Blum, taksonomiya  
Key words: teacher of primary classes, knowledge, diagnostics, educational process, B. 

Bloom, taxonomy 
 
Определение целей обучения в познавательной области определяется в соответст-

вии со структурой (таксономией) процесса понимания Б. Блума. Существуют разные 
таксономии. Педагоги и психологи считают важными для учебно-воспитательного про-
цесса лишь три из них (когнитивную, эмоциональную и психомоторную). Здесь име-
ется связь между целью и диагностированием. Создателем таксономий целей обучения 
считается Б. Блум: «Таксономия Блума-это классификация различных целей и умений, 
которые учителя определяют для учащихся (цели обучения)» [1]. Таксономия Блума ох-
ватывает три области обучения: когнитивную, аффективную и психомоторную. Обу-
чение в любой области может осуществляться на нескольких уровнях, от простого к 
сложному» [2]. 

Когнитивные таксономии Блюма определяют 6 уровней целей обучения (знание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценивание) в когнитивной области. 

 
Уровни овладения диагностическими знаниями и умениями 
 

Цель 
обучен

ия 

Результаты 
обучения 

Специфические 
результаты 

обучения 

Деятельность студента 

Знание знает общие 
термины 

объясняет, 
различает, 
описывает, 
определяет, 
перечисляет, 
выбирает 

Помнит и повторяет определения, кон-
кретные факты, методы диагностичес-
кого исследования, возможные пара-
метры объекта диагностики и критерии 
их оценивания, принципы и алгоритмы 
педагогической диагностики, основные 
положения теории педагогической ди-
агностики. 
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Поним
ание  

понимает 
факты и 
принципы 

объясняет, разли-
чает, конвенцио-
нирует, приводит 
примеры 

Переводит педагогическую диагности-
ческую информацию из одной формы 
выражения в другую (например, из 
устной в графическую); комментирует 
устный материал, экспериментальные 
данные; описывает будущее состояние 
объекта исследования на основе набора 
диагностических эмпирических дан-
ных. 

Приме
нение 

применяет 
полученную 
инфор-
мацию 

использует, 
подготавливает, 
демонстрирует, 
решает, 
пересчитывает, 
вычисляет 

Использует теорию педагогической ди-
агностики при решении диагности-
ческих задач и новых диагностических 
ситуаций; собирает диагностическую 
информацию; демонстрирует правиль-
ное применение методов и приемов пе-
дагогической диагностики. 

Анализ анализирует 
организацию 
работы 

разделяет на 
части, разделяет, 
соединяет, делает 
выводы 

Разделяет объект педагогической диаг-
ностики на части так, чтобы была 
хорошо видна его структура; откры-
вает связь между целыми и частями; 
определяет организацию или принци-
пы деятельности объекта диагностики. 

Синтез создает 
систему, 
классифици
руя идеи 

использует инфор-
мацию для созда-
ния чего-то ново-
го, объясняет, раз-
деляет на катего-
рии, составляет, 
пишет, говорит 

На основе экспериментальных данных 
объединяет компоненты диагностируе-
мого объекта в новой форме; фор-
мирует педагогический диагноз; разра-
батывает план диагностических ме-
роприятий. 

Оцени
вание 

Оценивает 
логическую 
последова-
тельность 
материала. 

анализирует, кри-
тикует, сравнива-
ет, сопоставляет и 
выдвигает сужде-
ния для принятия 
решений. 

Оценивает значимость объекта диаг-
ностики, соответствие нормативам, 
полноту диагностической информации, 
методы диагностики, соответствие ре-
зультатов имеющейся диагностической 
информации, значимость педагогичес-
кой диагностики на основе внутренних 
и внешних критериев и мотивов диаг-
ностической деятельности. 

 
В соответствии с классификацией Б.Блума, в процессе приобретения диагностичес-

ких знаний и умений выделяют шесть уровней, на которых осуществляются различные 
познавательные процессы. Преимущество такой классификации целей обучения сос-
тоит в том, что студенты знакомятся не только с конечным результатом, но и с этапами 
диагностики, и по каждому этапу у них формируются цели. Такой подход (системати-
ческая реализация учебных целей) охватывает все категории интеллектуальной дея-
тельности, что способствует формированию диагностического мышления у будущих 
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учителей начальных классов. 
Методы, разработанные Бенджамином Блумом в 1956 г. совместно с М. Энглхар-

том, У. Хиллом, Э. Ферстом и Д. Красваллом для классификации когнитивных умений, 
были модифицированы его собственными учениками в 1990-х гг. прошлого века. Хотя 
новая классификация выделяет 6 уровней когнитивных умений, существуют некоторые 
различия в наименовании и содержании этапов. 

Анализ всех вариантов таксономий показывает, что основная их суть основывается 
на такой формуле: «анализ + синтез = мышление» [3, с.180]. 

Третий способ обучения педагогической диагностике в предлагаемой дидакти-
ческой модели предполагает сотрудничество преподавателя и студента, где важно оп-
ределить систему целей их совместной деятельности. При таком подходе выделяют две 
группы целей: 1) цели - «векторы»; 2) цели - «планируемые результаты». 

Первостепенная цель охватывает формирование структурных компонентов диагнос-
тической культуры. То есть подразумевает компоненты диагностической культуры 
(диагностическое мышление, формирование диагностического сознания, диагностичес-
кая деятельность и др.), играющие важную роль в профессиональной деятельности пе-
дагога. 

Формирование диагностической культуры у будущих учителей осуществляется че-
рез систему заданий посредством сотрудничества преподавателя и студента. Это также 
зависит от решения ряда задач. 

 
Обязанности преподавателей и студентов в формировании диагностической куль-

туры у будущих учителей 
 

Обязанности преподавателя Обязанности студента 
- ознакомить студентов с познавательными и 
практическими задачами и решениями диагнос-
тической деятельности; 
- оказывать мотивационную поддержку для реа-
лизации личной деятельности (свободный вы-
бор, креативность, конкурентоспособность и 
др.); 
-разработка учебных заданий и предоставление 
их студентам; 
-активизация деятельности студентов в области 
педагогической диагностики (проведение и при-
менение мини-диагностики среди сокурсников; 
применение диагностических методов; исполь-
зование комплекса учебных заданий для осво-
ения диагностической деятельности и др.); 
-подготовка специальных исследовательских за-
даний на период педагогической практики и 
представление их студентам. 

- вовлечение студентов в деятель-
ность по решению диагностических 
задач; усвоение способов решения 
соответствующих задач; 
- личное стремление к приобретению 
диагностических знаний и умений; 
-формирование личных мотивов дея-
тельности; 
-выполнение диагностических зада-
ний студентами; 
- участие в активной познавательной 
деятельности, выполнении разнооб-
разных учебных заданий, предлагае-
мых учителем; выполнение исследо-
вательских заданий при прохождении 
педагогической практики и  в учеб-
ном процессе. 

 
Как видно из таблицы, задача преподавателя состоит в обосновании необходимости 

овладения учащимися диагностической культурой, а задача студента - в понимании 
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необходимости (потребностей и требований) подготовки к диагностической деятель-
ности. 

Содержание педагогических учебников и учебных пособий, относящихся к компо-
нентам диагностики, нельзя признать достаточным для подготовки будущих учителей 
начальных классов к диагностической деятельности. 

Одним из основных компонентов предлагаемой дидактической модели при форми-
ровании диагностической культуры является деятельностный компонент. Процесс 
развития личности происходит в процессе деятельности. Существуют разные виды дея-
тельности, которые также играют важную роль в формировании того или иного ка-
чества личности. Важным условием является также правильно организовать и напра-
вить деятельность. Регулирование деятельности тесно связана с возрастным периодом. 
Таким образом, в каждом возрастном периоде различают ведущую и вспомогательную 
деятельность. 

Потребности также важны в формировании диагностической культуры. Таким об-
разом, потребности, являющиеся источником мотивов, направляют студентов на приоб-
ретение необходимых знаний и умений, связанных с диагностикой, а также на деятель-
ность, позволяющую студентов удовлетворить эти потребности. Они же обеспечивают 
процесс формирования диагностических знаний и умений. 

Формирование диагностических знаний и умений представляет собой единый про-
цесс и охватывает 6 этапов. Эта теория, определенная П.Я. Гальпериным [4, с.123], 
важна и с точки зрения формирования диагностического мышления. Сам процесс фор-
мирования диагностического мышления тесно связан с пониманием сущности диагнос-
тических знаний и их практическим применением. 

Дидактическая модель формирования диагностической культуры у будущих учите-
лей начальных классов эффективно использована в профессиональной подготовке сту-
дентов по специальности «Учитель начальных классов» факультета начального обра-
зования АГПУ и достигнуты успешные результаты. 

Актуальность статьи. Одной из важных категорий профессиональной культуры 
учителей начальных классов является педагогическая диагностика. Поскольку этот воп-
рос еще не исследован, его изучение представляет большую значимость.  

Научная новизна статьи. В статье определяется уровень усвоения диагностичес-
ких знаний и умений будущих учителей начальных классов на основе таксономий Б. 
Блума. 

Практическая значимость и применение статьи. Определение уровня диагности-
ческих знаний и умений будущих учителей начальных классов на основе таксономий Б. 
Блума играет важную роль в совершенствовании содержания высшего педагогического 
образования. 
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Gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin diaqnostik bilik  
və bacarıqları mənimsəməsinin səviyyələri 

(B.Blum taksonomiyaları əsasında) 
 

Xülasə 
 
Müxtəlif taksonomiyalar vardır. Pedaqoq və psixoloqlar onlardan yalnız 3-nü (idraki, 

emosional və psixomator) təhsil-tərbiyə prosesi üçün vacib sayırlar. Burada məqsədlə diaq-
nozlaşdırma arasında əlaqə mövcuddur. B. Blumun idraki taksonomiyalarında koqnitiv sahə-
də təlim məqsədlərinin 6 səviyyəsi (bilik, qavrama, tətbiqetmə, analiz, sintez, qiymətləndir-
mə) müəyyənləşdirilib. Onun vəfatından sonra ardıcılları onu daha da təkmilləşdirib. Məqa-
lədə bunlarla yanaşı diaqnostik mədəniyyətin formalaşdırılmasının altı mərhələsi şərh edilir.  

 
N.N. Niftalieva 

 
Levels of diagnostic knowledge and skills  

of future teachers of primary school 
(on the material of the taxonomy B. Blyum) 

 
Summary 

 
There are different taxonomies. Teachers and psychologists consider only 3 of them 

important (cognitive, emotional and psychomotor) for the educational process. There is a 
connection between the goal and the diagnosis. Cognitive taxonomy Bloom defines 6 levels 
of learning objectives (knowledge, perception, application, analysis, synthesis, assessment) in 
the cognitive area. After his death, his successors improved him. The article also describes six 
stages in the formation of diagnostic culture.  
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“Çətin” uşaqlarla təlim-tərbiyə işlərinin təşkili 
                                

Vüsalə Vaqif qızı Əmiraslanova 
                                   Bakı Qızlar Universiteti 

E-mail: vamiraslanova123@gmail.com 
 
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. A.N. Abbasov, 
                 p.ü.f.d. L.A. Məmmədli 
                                                          
Açar sözlər: çətin uşaqlar, çətin yeniyetmələr, yenidəntərbiyə, tərbiyə, çətin uşaqların 

tərbiyəsi  
Ключевые слова: трудные дети, трудные подростки, перевоспитание, воспитание, 

воспитание трудных детей 
Key words: difficult children, difficult teenagers, re-education, upbringing, education of 

difficult children 
 
Oğlan və qızlar zahirən bir-birinə oxşaya bilərlər. Hətta əkiz uşaqları bir-birindən ayır-

maq çətinlik törədir. Fəqət xaraktercə bir-birinə bənzəyən uşaqlara rast gəlmək olmur. Nə 
qədər insan, nə qədər uşaq varsa, o qədər xasiyyət, o qədər   xarakter vardır. 

Bu da bir həqiqətdir ki, həyatda  tərbiyəli, nümunəvi davranışlı, humanist, ədalətli, əli və 
dilidüz, etik qaydaları, qanunun tələblərini gözləyən, öz hüquqlarını bilməklə yanaşı üzərinə 
düşən vəzifələrini yerinə yetirən insanlarla yanaşı, cəmiyyətə zidd, qanunun tələblərini po-
zan,  Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş vəzifələrini yerinə yetirməyən adamlar da vardır.  

Yeniyetmələr arasında da davranış, nitq və ünsiyyət mədəniyyətinə, nümunəvi rəftar 
qaydalarına, geniş dünyagörüşünə, savada yiyələnmiş uşaqlarla bərabər, böyüklərin – vali-
deynlərin və müəllimlərin tərbiyəvi təsirlərinə etinasız yanaşan, sözəbaxmaz, “Şagirdlər 
üçün qaydalar”ı pozan, dərslərdən yayınan, öz hərəkətləri ilə narahatlıq doğuran, qanun po-
zan,  birgəyaşayış qaydalarını yerinə yetirməyən təhsilalanlar da vardır. Onlar evə gec gəlir, 
siqaret çəkir, məktəbdə dərsi pozur, sinif yoldaşları, məhəllə uşaqları ilə savaşır, müəllimlə 
kobud rəftar edirlər.  

Pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatda belə uşaqlar “çətin” uşaqlar, “çətin” yeniyetmələr ad-
landırılırlar. 

Bu uşaqlarla tərbiyə işləri öz səmərəsini vermir, onların yenidəntərbiyəsi ilə məşğul ol-
maq lazım gəlir. Yeniyetmələrin yenidəntərbiyəsi dedikdə nə başa düşülməlidir? 

Professor A.N. Abbasov yazır: “Yenidəntərbiyə dedikdə, tərbiyəçinin uşaqda təşəkkül tap-
mış yanlış mühakimə, mülahizə, baxış, əqidə və qiymətləndirmənin, habelə şəxsiyyətin for-
malaşması prosesinə əngəl törədən davranış təcrübəsinin dəyişdirilməsinə yönəldilmiş məq-
sədəuyğun, mütəşəkkil, planlı və sistemli fəaliyyət nəzərdə tutulur. Tərbiyəyə nisbətən yeni-
dəntərbiyə daha çətin və uzunsürən prosesdir. Bir yandan şagirddə özünü göstərən mənfi hal-
lar aradan qaldırılır, digər tərəfdən müsbət keyfiyyətləri inkişaf etdirilir. Bu isə asan başa gəl-
mir” (1). 

Uşağın, yeniyetmənin “çətinliyinin” səbəbi nədir? Bu suala cavab tapmağa çalışaq.  
İlk növbədə ailənin tərbiyəvi mühitini yada salmaq lazımdır. Bu mühit əlverişlidirmi? 

Uşağın tərbiyəsi düzgün təşkil olunubmu? Ailədə ər-arvad arasında ixtilaflar baş verirmi? Va-
lideyn-uşaq, ata-ana, uşaq-uşaq münasibətləri necə qurulub?  

Uşağın təlim-tərbiyəsi ilə hər iki valideyn məşğul olur, yoxsa tək ana? Uşağa lap kiçik 
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yaşlarından tələblər verilib, yoxsa o yalnız qayğı ilə əhatə olunub? 
İkincisi, məktəbin pedaqoji kollektivi, fənn müəllimləri, sinif rəhbərləri şagirdə pedaqoji 

prosesin yalnız obyekti kimi yanaşaraq ona tələblər verməklə məşğuldur, yoxsa eyni zamanda 
onu pedaqoji prosesin həm də subyekti, bərabərhüquqlu üzvləri  kimi qəbul edirlər? 

Müəllim-şagird münasibətləri necə qurulub, pedaqoji əməkdaşlığın səviyyəsi necədir? 
Bu məsələlər aydınlaşdıqda uşağın “çətin” olmasının səbəbi də öz-özlüyündə məlum olur.  

Deməli, əlverişsiz həyat şəraitidir, düzgün olmayan tərbiyədir uşağı “çətin”ləşdirən. Vali-
deynlər öz uşaqlarına pis nümunə göstəriblər. Uşaqlar lüzumsuz yerə danlanır, döyülür, söyü-
lür, təhqir edilir. Bir sıra hallarda uşaq məktəbdə də bu kimi hallarla rastlaşır. Müəllim şa-
girdlər arasında fərq qoyur, ona tələblər irəli sürərkən şəxsiyyətinə məhəl qoymur. Tərbiyədə 
hörmət və tələbkarlıq prinsipinə əməl olunmur. Axı uşağın şəxsiyyətinə hörmət edərək ona tə-
ləblər vermək lazımdır. Özünə qarşı ədalətsizliyi, təhqiri görən uşaqda  kin-kidurət, kobudluq, 
sözeşitməzlik yaranır və getdikcə bu, sabit xarakter almağa başlayır. 

Bir sıra hallarda uşaqların hədsiz əzizlənməsi, həddindən artıq qayğı ilə əhatə olunması da 
onun xudpəsənd, lovğa böyüməsinə, başqa uşaqlara yuxarıdan aşağı baxmasına səbəb olur.  
İstəklərinin sözsüz yerinə yetirildiyini görən uşaq  getdikcə tələblərini artırır. Bəzən  valideyn 
həmin tələbləri yerinə yetirə bilmir. Belə həyata alışmış yeniyetmədə öz valideyninə qarşı 
acıq yaranır. Hər vəchlə tələbinə əməl edilməsini gözləyir. İstədiyinə nail olmadıqda tələbatla-
rını kənar mühitdə ödəməyə, kortəbii qruplarda dolaşmağa başlayır. 

“Çətin” tərbiyə olunan uşaqlar, yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə bağlı istər 
respublikamızda, istərsə də xarici ölkələrdə bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Həmin tədqiqat-
lardan belə uşaq və yeniyetmələrlə tərbiyə və yenidəntərbiyə işlərinin səmərəli qurulması 
məqsədilə faydalanmaq mümkündür. 

A.N. Abbasov - 1983-cü ildə (1), A. Kərimov (2) – 1986-ci ildə “Şagirdlərin hüquq tər-
biyəsi” adlı kitablar çap etdirmişlər. 

A.N. Abbasov öz kitabında uşaq və yeniyetmələrdə hüquq mədəniyyətinin formalaşma-
sında, qanuna, birgəyaşayış qaydalarına, hüquq normalarına, hüquq mühafizə orqanları 
əməkdaşlarına hörmətli münasibətin tərbiyə olunmasında mühüm rol oynayan “Milisin gənc 
dostları”, “Hərəkətin gənc müfəttişləri” dəstələrinin, “Gənc hüquqşünas məktəbi”nin, “16 
yaşlılar” klubunun  fəaliyyətini diqqət mərkəzinə gətirmişdir.    

Kitabda oxuyuruq: “Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan uşaqlarla necə rəftar etməli?” sualı-
na cavab verməzdən əvvəl onların nə üçün məhz belə – xüsusi narahatlıq doğurduqlarının 
səbəbini aydınlaşdırmaq lazımdır. Bunun əsas səbəblərindən biri əlverişsiz həyat şəraiti və 
düzgün olmayan ailə tərbiyəsidir. İkincisi, məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin lazımi səviy-
yədə qurulmaması; üçüncüsü, gənc nəslin tərbiyəsi işində məktəb, ailə və ictimaiyyətin səy-
lərinin tələb olunan şəkildə əlaqələndirilməməsi; dördüncüsü, kortəbii qrup ünsiyyətinin 
mənfi təsiridir” (1, s. 53). 

S.F. Əmiraslanovanın tədqiqatı (2; 3) bilavasitə “çətin” uşaqlarla bağlıdır. Müəllif kitab-
da “çətin” uşaqlar və onlarla aparılan işin psixoloji xüsusiyyətlərindən bəhs edir.  

Müəllif “çətin” uşaqların meydana gəlməsinin səbəbkarı kimi yanlış ailə tərbiyəsini, va-
lideynlərin tərbiyə işinə məsuliyyətsiz yanaşmalarını, bəzi məktəblərin təlim-tərbiyə işinin 
yararsız olmasını göstərir. 

S.A. Mehdiyev namizədlik dissertasiyasında yeniyetmələrin pedaqoji nəzarətsizliyinin 
və hüquq pozğunluqlarının profilaktikasında məktəb və yetkinlik yaşına çatmamışların işləri 
üzrə inspeksiyaların qarşılıqlı fəaliyyəti üzərində dayanmışdır (4). 

Xarici ölkələrdə öz dissertasiyalarını Z.M. Burnatseva müasir çətin yeniyetmələrin mənə-
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vi tərbiyəsi (5); K.A. Jukenova gələcək müəllimin uşaq kollektivini formalaşdırmaqla çətin 
uşaqlarla işə hazırlanması (6); M.A. Kovalçuk yuxarı sinif şagirdlərinin deviant davranışının 
profilaktikası (7) problemlərinə həsr etmişlər. 

Qayda-qanunu pozan, cəmiyyətə zidd əməllərə uyan yeniyetmələri “çətin” adlandırırlar.  
Bu ifadəni düzgün saymırıq. Heç bir şəxs anadan nümunəvi davranışlı və yaxud “düzəl-
məz”, “yolagəlməz” uşaq kimi doğulmur. Bu davranış tərzinə sonradan yiyələnir. Əslində 
həyatda “çətin” uşaq yoxdur. Məqsədyönlü, sistemli, fasiləsiz yenidəntərbiyə nəticəsində 
“çətin” adlandırılan yeniyetməni də “düz yola” gətirmək, tərbiyələndirmək mümkündür. 
Davranışı qüsurlu yeniyetmələrin “çətin” yeniyetmə deyil, “yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan 
yeniyetmə kimi adlandırmaq daha məqsədəuyğun olardı. “Çətin” uşaq, “çətin” yeniyetmə 
varsa, deməli, “çətin” valideyn, “çətin” ata, “çətin” ana, “çətin” müəllim də vardır. Məktəb 
bu “çətin” uşaqdan yaxa qurtarmaq istəyir, çünki onuncun problemlər yaradır. “Çətin” olan 
yeniyetmə deyil, onun tərbiyə olunması çətinlik törədir. Sadəcə müəllim də bu çətinliyi öz 
üzərinə götürmək istəmir. Çünki müəyyən vaxt itirəcək, əsəb keçirəcək.  

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirməli olsaq, deyə bilərik: uşaq və yeniyetmənin davra-
nış və rəftarında yol verdiyi qüsurlar tez aşkara çıxarılmalıdır ki, həmin nöqsanların qarşısı-
nı almaq mümkün olsun. Lakin bəzən ata-analar və müəllimlər, sinif rəhbərləri və b. şagird-
lərin davranışındakı, hərəkətlərindəki narahat doğuran və xoşagəlməz halları nədənsə çox  
gec görürlər.    

Yeniyetmənin yenidəntərbiyəsi sahəsində məktəb və ailə, valideyn və müəllim əlbir fəa-
iyyət göstərməlidirlər. 

Məqalənin aktuallığı. “Çətin” uşaqların yenidən tərbiyəsi həmişə aktual problem olaraq 
qalır. 

Məqalənin  elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə “Çətin” uşaqlarla 
təlim-tərbiyə işlərinin təşkili diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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Организация воспитательной работы с «Трудными» детями 

 
Резюме 

 
В чем причина «трудности» ребенка, подростка? Попробуй найти ответ на этот 

вопрос. В первую очередь необходимо помнить о воспитательной среде семьи. Благо-
приятна ли эта среда? Правильно ли организовано воспитание ребенка? Бывают ли в 
семье конфликты между мужем и женой? Как устанавливаются детско-родительские, 
детско-детские отношения? 

 
V.V. Amiraslanova 

 
Organızatıon of educatıonal work wıth "Difficult" chıldren 

 
Summary 

 
What is the reason for the “difficulties” of a child, a teenager? Try to find the answer to 

this question. First of all, it is necessary to remember the educational environment of the 
family. Is this environment good? Is the upbringing of the child properly organized? Are 
there conflicts between husband and wife in the family? How are child-parent, child-child 
relationships established? 
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20-ci əsrin son onilliyi əsasən gənc nəsil arasında narkomaniya və alkoqolizmin görünmə-

miş artımı ilə yadda qaldı. Narkomaniyanın artım tempi şəhərlərdə xüsusilə yüksəkdir. Son 
sosioloji araşdırmaların göstərdiyi kimi, gənclərin 18-22,2%-i müntəzəm olaraq narkotik vasi-
tələrdən istifadə edir və ya artıq narkomandır. Ən azı bir dəfə narkotik vasitəni sınaqdan ke-
çirmiş gənclər 50%-ə yaxınlaşır (2, s. 103). Son on ildə narkotik vasitələrdən  ilk “sınağın” or-
ta yaşı 6 yaş azalaraq 15-14 yaşa çatıb. Əslində narkotiklərlə tanışlıq çox vaxt 11-12 yaşda 
olur. Əgər on il əvvəl narkomanların 10-15%-ni qızlar təşkil edirdisə, son zamanlarda müxtə-
lif müəlliflərin məlumatlarına görə, narkotikdən asılı olan oğlan və qızların nisbəti, gənc nəs-
lin narkotik istifadəsinə kəskin şəkildə cəlb edilməsi səbəbindən 2-3:1 nisbətindədir. Narkotik 
vasitələr arasında narkomaniyanın ən ağır forması olan heroin asılılığı geniş yayılıb. “Pivə” 
alkoqolizmi, zəif spirtli içkilər sui-istifadə obyektinə çevrildikdə alkoqol və müxtəlif narko-
tiklərin birgə istifadəsi halları daha tez-tez baş verir. Qeyd etmək lazımdır ki, narkoloji xəstə-
liklərin müalicəsinin effektivliyi təəssüf ki, kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Xüsusilə heroin 
asılılığının müalicəsi qənaətbəxş deyil, burada bir il davam edən remissiyalar on hadisədən 
yalnız birində, bəzən isə daha az halda əldə edilə bilər. Narkomaniya və alkoqoldan sui-istifa-
dənin  tibbi və sosial nəticələri fəlakətlidir. 

Narkologiya-asılılıq yaradan tibbi maddələrdən sui-istifadə haqqında elmdir. Son illərdə 
bu maddələrdən asılılıq “kimyəvi asılılıq” adlanır. 

Narkomaniyanın, kimyəvi asılılığın yayılması. Narkomaniyanın yayılmasında üç qrup fak-
toru fərqləndirirlər. Bunlar sosial, psixoloji və biotibbi amillərdir. 

Sosial amillər. Aparılan sorğular psixoaktiv maddələrdən istifadənin aşağıdakı məlumat 
mənbələrinin olduğunu üzə çıxarıb. Bunlara bədii sənədli filmlər və jurnal televiziya şouları, 
qəzet və məqalələr, böyüklərlə söhbətlər (valideynlər, müəllimlər, həkimlər), yaşlı uşaqların 
və həmyaşıdların hekayələrini misal göstərmək olar. Müxtəlif mənbələr yeniyetmələrə qeyri-
müəyyən təsir göstərir. Məlum olur ki, 10-12 yaşlı məktəblilər, gördükləri filmlərin təsiri ilə 
“narkoman” rolunu oynamağa başlayır, 13-17 yaşlı yeniyetmə və gənclərdə isə narkomaniya-
nın nüfuzu haqqında yanlış fikirlər formalaşır. Ətraf mühit narkotik asılılığına çox güclü təsir 
göstərir. Yaxın ətraf mühit arasında ailənin rolu xüsusilə vurğulanmalıdır. 10 yaşınadək uşaq-
ların yarısı və 15 yaşa qədər uşaqların 90%-i ilk dəfə ən yaxın qohumlarının, dostlarının və ta-
nışlarının təsiri altında alkoqolizmlə tanış olurlar (6, s. 274).  

Natamam ailə, atasızlıq həm xaricdə, həm də ölkəmizdə bir çox müəlliflər tərəfindən həm 
cinayətkarlığa, həm də narkomaniyaya səbəb olan hal kimi qeyd edilmişdir. Bununla belə, hər 
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ikisinə meyl göstərən yeniyetmələrin xeyli hissəsi tam, zahirən kifayət qədər firavan ailələrdə 
böyümüşdür. Eyni zamanda, tam sosial adaptasiya olunmuş yeniyetmələrin təxminən 20-
25%-i nə hüquq pozuntusu, nə də narkotik maddələrdən sui-istifadəyə meylli deyillər, həmçi-
nin tək valideynli ailələrdə tərbiyə olunurlar. Göründüyü kimi, söhbət təkcə natamam ailədə 
deyil, orada düzgün tərbiyənin aparılmasının daha çətin olmasındadır. Hətta “deformasiyaya 
uğramış” (yəni ögey atası və ya ögey anası olan) və ya valideynləri boşanma ərəfəsində olan-
da dağılan ailələrin risk faktoru kimi araşdırılması daha vacibdir. Narkomaniyada risk faktoru 
kimi ən mühüm amil sərxoşluq, valideyn cinayətləri, ailə daxilində bir-birinə qarşı qəddar 
münasibət olan antisosial ailələr hesab olunur (Bitensky, 1989). Baxımsızlıq və uşaq istismarı 
bu ailələrlə əlaqələndirilir. Yeniyetmələr "küçələrdə" olurlar, öz məhəllələrində eyni qruplarla 
birləşirlər. Belə qruplarda sərxoşedici maddələr əsas əyləncə forması rolunu oynayır.  

Narkotik asılılığın yaranması bir çox səbəblərin təsiri ilə baş verir: buraya  uşaqlıqdan ye-
niyetmənin həddən artıq himayə və nəzarət altında olması, hər bir hərəkətinin icrası üçün 
onun yerinə böyüklərin qərara verməsi, ən kiçik müstəqilliyinin belə (dominant hipermüdafiə) 
sıxışdırılması və ya hədsiz dərəcədə ərköyün olması, ən kiçik istəklərinin belə təmin olunması 
zamanı baş verir. Narkotik asılılığın yaranmasında daha az əhəmiyyət kəsb edən faktor  təhsil-
də hipermüdafiədir.  

Valideynlərin, xüsusən də ananın emosional rədd edilməsi maddə istifadəsinin başlaması 
üçün təkan ola bilər. Həkimlər sosial amil kimi narkomaniyaya həm müsbət (asılı xəstələrin 
müalicəsi, aludəçiliyin qarşısının  alınması və erkən diaqnostikası), həm də mənfi təsir göstərə 
bilər (asılılığa səbəb ola biləcək dərmanların düzgün təyin edilməməsi).  

Psixoloji amillər. Asılılığın yaranması üçün psixoloji risk faktorları alkoqol və narkotik 
vasitələrdən istifadəni təşviq edən motivlər toplusudur. Yeniyetmələr arasında alkoqolizm və 
narkomaniya tez-tez böyüklərin, həmyaşıdların “təqlidi ilə” baş verir. Yeniyetmələrin davra-
nış reaksiyaları risk faktorları kimi vacibdir: emansipasiya, həmyaşıdların qruplaşması, hobbi-
lər, təqlidlər və s. Narkomaniyaya şərait yaradan digər mühüm psixoloji amil şəxsiyyətin ma-
raqlarıdır. Maraq ətraf mühitdə oriyentasiya ehtiyacı nəticəsində yaranan psixi vəziyyətdir. 
Uşaqlarda maraq böyüklərə nisbətən daha güclüdür.  

Bir sıra tədqiqatçılar hesab edir ki, bir çox hallarda yeniyetmələrin psixoaktiv maddələr-
dən sui-istifadəyə səbəb olan deviant davranışı onların ehtiyac sferasının inkişaf etməməsi fo-
nunda təəssüratlar axtarışı mexanizminin fəaliyyəti ilə bağlıdır: sosiallaşma prosesi, eləcə də 
emosional sahənin xüsusiyyətləri, aşağı stress müqaviməti, artan narahatlıq, impulsivlik və s. 

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatın aktuallığı kiçik yaşlı məktəblilərdə asılılıq, bu kontekst-
də narkomaniya zamanı  təzahür edən psixoloji risk faktorlarının aradan qaldırılması işinin 
təşkilində yeni elmi istiqamətlərin tətbiqindədir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçik yaşlı məktəblilərdə asılılıq, bu kontekstdə nar-
komaniya zamanı təzahür edən psixoloji risk faktorları açıqlanmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat təcrübi əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqat-
da alınan nəticələrdən məktəb psixoloqlarının fəaliyyət sahəsində tətbiq oluna bilər. 
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ным ростом наркомании и алкоголизма среди молодого поколения. Темпы роста нарко-
мании особенно высоки в городах. Последние социологические исследования показы-
вают, что 18-22,2% молодых людей регулярно употребляют наркотики или уже являют-
ся зависимыми. Приблизительно 50% молодых людей пробовали препарат хотя бы 
один раз. За последние десять лет средний возраст первого «испытания» наркотиков 
снизился на 6 лет и достиг 15-14 лет. На самом деле наркомания часто возникает в 11-
12 лет. Если десять лет назад 10-15% наркозависимых составляли девочки, то в пос-
леднее время, по данным разных авторов, доля юношей и девушек, зависимых от нар-
котиков, составляет 2-3 за счет резкого вовлечения подрастающего поколения.  
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Summary 

 
The last decade of the 20th century was marked mainly by the unprecedented growth of 

drug and alcohol abuse among the younger generation. The growth rate of drug addiction is 
especially high in cities. Recent sociological research shows that 18-22.2% of young people 
use drugs regularly or are already addicted. Approximately 50% of young people have tried 
the drug at least once. In the last ten years, the average age of the first “test” of drugs has 
decreased by 6 years and reached 15-14 years. In fact, drug addiction often occurs at the age 
of 11-12. Substance use rates are higher among adolescents with low socioeconomic status.      
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Məktəbə qədəm qoymaq uşağın həyatında çox vacib hadisədir. Bu onun həyatında tama-

milə yeni bir mərhələnin – məktəb həyatının başlanğıcıdır. Bu başlanğıc uşağın cəmiyyətdə 
yeni ictimai vəzifə – şagird vəzifəsinin tutmasına imkan yaradır. 6 yaşlı uşağa onu əhatə edən 
insanların gözündə yeni bir yaş dövrünə keçməsi çox cəlbedici və maraqlı təsir bağışlayır. 
Düzdür, məktəbə hazırlıq dövründə uşağı məktəbli forması, rəngarəng çantalar, qəşəng qələm, 
qələmqabları və bu kimi zahiri atributlar daha çox cəlb edir. Bu atributlar uşaqların məktəbə-
qədər dövrdə qazandıqları biliklərlə birgə yeni şərait, yeni dostların qazanılması, şagirdlərin 
öz idrak imkanlarını sərgiləməsi, ətraf aləmin dərk edilməsi və dünyagörüşünü genişləndirmə-
si kimi tələbatlarınin formalaşmasına şərait yaradır. Uşağın yeni ictimai status qazanması növ-
bəti yaş dövründə (kiçik məktəb yaşı dövrü) psixoloji dəyişikliklərinin yaranmasına və təlim 
fəaliyyətinin dərk olunmasına zəmin yaratmış olur. Uşağın şagird adını qazanması böyüklərlə 
yeni qeyri-situativ şəxsi ünsiyyət formasına keçid kimi də başa düşülür. Uşaqlar böyük həyə-
can və həvəslə böyüklər aləminin hörmətli nümayəndəsi olan müəllimlə görüşü gözləyirlər. 
Əgər uşaq müəllimin hərəkətlərinə nümunə kimi baxırsa, onu özünə nümunə kimi qəbul edir-
sə, onun peşə keyfiyyətlərini qəbul edirsə, bu, uşağın məktəb mühitinə münasibətlərini asan-
laşdırır və onun şagird kimi mövqeyini realizə etməsinə şərait yaratmış olur.  

Bu yaş dövründə uşağın başlıca xüsusiyyətləri - məktəbli olması və təlim fəaliyyətini təş-
kil etməsindən ibarətdir. Fəaliyyətin əsas cəhəti öyrənməyə meyl yaranır, müəllimlər, həmya-
şıdları ilə ünsiyyətə girir və həyat şəraiti dəyişir. Tədricən sinif kollektivinə uyğunlaşır, qarşı-
lıqlı münasibətlər formalaşır. Yeni daxil olmuş məktəblilər bir sıra problemlər ilə qarşılaşırlar. 
O, artıq cəmiyyətdə formalaşan şəxsiyyətdir, şagirddir. Belə ki, şagirdlər üçün nəzərdə tutulan 
qaydalara əməl etməli, dərsə hazırlıqlı gəlməli, müəllimi dinləməli və onun bütün tələb və 
göstərişlərini yerinə yetirməlidir. Bununla belə uşaq sinif kollektivinə adaptasiya edir, ünsiy-
yət sahəsi genişlənir. Kiçikyaşlı uşaqların məktəb təcrübəsi onu göstərir ki, yeni daxil olmuş 
uşağın həyat tərzi, gün rejimi, ətraf mühitinə dəyişiklik etmədən məktəb həyatına uyğunlaşa 
bilmir. Ona görə bəzi uşaqlar məktəbə getmək istəmirlər. Bu çətinlikləri dəf etmək üçün 
müəllim fəaliyyəti, müəllim motivasiyası öndə olmalıdır. Müəllim hər bir şagirdə diqqət gös-
tərməli, qayğı ilə yanaşmalıdır. Burada uşağın pedaqoji-psixoloji hazırlığından çox şey asılı-
dır. Müəllim ilə yanaşı valideynlərin üzərində məsul vəzifələr durur. Hər şeydən əvvəl vali-
deynlər çalışmalıdır ki, övladı ilə ən səmimi, sədaqətli, etibarlı dost olsunlar. Uşaqlar onlara 
inanıb, hər bir çətinliklərini bölüşməyi bacarsınlar. I sinfə gedən uşağa səbirlə, diqqətlə, qayğı 
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və tələbkarlıqla yanaşmaq lazımdır. Ailədə valideynlərin, məktəbdə müəllimin öhdəsinə bö-
yük məsuliyyət düşür. Müəllimin şəxsi nümunəsi çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. 
Hətta şagirdlər müəllimin dediklərini valideynlərin dediklərindən üstün tuturlar. Müəllimə be-
lə dedi, belə göstərdi kimi ifadələr tez-tez eşitmək olar.  

Uşağın məktəbə daxil olması idrak proseslərinin inkişafı üçün geniş imkan yaranır. Bu 
dövrdə uşaqların idrak prosesləri möhkəmlənir və inkişaf edir. L.S. Vıqotskinin fikrincə bu 
proseslər kiçik məktəb yaşının sonunda “təbii” proseslərdən “mədəni” proseslərə çevrilməli-
dir, daha doğrusu nitqlə bağlı olaraq ixtiyari, vasitəli ali psixi funksiyalara çevrilməlidir. Buna 
uşağın məktəbdə və ailədə məşğul olduğu əsas fəaliyyət növləri: təlim, ünsiyyət, oyun və 
əmək fəaliyyətlərinə zəmin  yaradır. 

Kiçikyaşlı məktəblilərdə qavrama qabiliyyəti qeyri-sabitliyi ilə seçilir. Bu dövrdə qavrayı-
şın xüsusiyyətləri uşağın həyat fəaliyyətinin təsiri ilə ətraf mühitin cisim və hadisələrin fəal 
qarşılıqlı münasibəti prosesi sürətlə inkişaf edir. Kiçikyaşlı məktəblilərdə qavrayışın xarakte-
rik xüsusiyyətlərindn biri onun fərqləndirici nisbətən az məqsədəyönəlmiş olmasıdır. Həmin 
yaş dövründə uşaqlar ətraf mühitdə onlar üçün əhəmiyyətli olan cəhətləri qavramağa meylli 
olurlar. Bu zaman uşaqlar xarici, bilavasitə nəzərə çarpan əlamətlərə görə qavramaya daha 
çox önəm verilir. Şagirdlərin qavrayış üçün xarakterik cəhətlərdən biri də oxşar obyektləri 
qavramalarındakı qeyri-dəqiqlikdir. Məsələn kiçik yaşlı məktəbli 9-la 6-nı qarışıq sala bilər. 
Lakin hər şeyi bilmək istəyi, öyrənməyə meyl və maraq özünü göstərir. Bu yaş dövründə 
uşaqların qavrayışı kəskin emosionallıq ilə fərqlənir. Ona görə də təcrübəli müəllimlər uşaqla-
rın diqqətini cəm etməli, onların müşahidəçilik qabiliyyətlərini artırmaq üçün şərait yaratmalı-
dırlar. Təcrübə göstərir ki, təlim və tərbiyənin təsiri altında və ümumi inkişaf prosesində ki-
çikyaşlı məktəblilərdə zaman və məkan qavrayışının təkmilləşməsi baş verir. 

Kiçikyaşlı məktəblilərdə diqqət seçici xarakter daşıyır. Kiçik yaşlı uşaqlarda qeyri-ixtiyari 
diqqət ixtiyari diqqətə nisbətən üstünlük təşkil edir. Məlum olduğu kimi qeyri-ixtiyari diqqət 
uşaqların maraqları ilə əlaqədardır. Yeni daxil olan uşağın məktəbdə təlim fəaliyyətinə olan 
marağı genişlənir, inkişaf edir. Diqqətin artması şagirdin təlim fəaliyyətində müvəffəqiyyət 
qazanmasına əsaslı təsir göstərir. Bu zaman uşağın diqqətinin inkişafı üçün müxtəlif təlim 
üsullarından istifadə olunur. Təlim zamanı müxtəlif qaydalar gözlənilmədikdə uşağın diqqəti 
yayınır və dalğınlıq əmələ gəlir. Diqqətin davamlılığı müəllimin davranışından asılıdır. Müəl-
lim səs tonunu, intonasiyasını dəyişdikdə, vurğu və intonasiyadan düzgün istifadə etməklə 
diqqətin davamlılığını təmin etmək olar.  

Kiçik yaşlı məktəblilərdə təfəkkür emosional-obrazlılıqdan, mücərrəd məntiqliliyə istiqa-
mətlənərək inkişaf edir. K.D. Uşinski müəllimlərə xatırladırdı Uşaq, ümumiyyətlə, formalarla, 
rənglərlə, səslərlə, hisslərlə düşünüb, fikirləşir. Məhz buna görə də o, ilk növbədə məktəbdə 
uşaq təfəkkürünün bu cəhətlərinə söykənməyə çağırırdı. Uşaqların təfəkkürü onların nitqi ilə 
qarşılıqlı əlaqədə olmaqla inkişaf edir. Məktəb təlimi zamanı uşağın söz ehtiyatı zənginləşir, 
şifahi və yazılı nitqdə ifadə etməyi bacarır. Kiçik yaşlı məktəblilərin ən başlıca xüsusiyyəti 
ünsiyyət zamanı nitq mədəniyyəti və nitqinin inkişaf etdirilməsi pedaqoji problemlərdən biri-
dir. Kiçik məktəb yaş dövründə uşaqların oxu vərdişlərinə və yazılı nitqə yiyələnirlər. Nitqdə 
aydınlıq, sadəlik, ifadəlilik, səlistlik, obrazlılıq, düzgünlük, məqsədyönlülük kimi normalar 
gözlənilməlidir. Şagirdlərin düzgün yazı vərdişlərinə sahib olması məhz bu dövrdə başlayır. 
Şagirdlərin yazı mədəniyyəti düzgün oturmağa, əlin hərəkəti ilə qələm və dəftərdən düzgün 
istifadəyə yönəlmiş olmasıdır. Bu mərhələdən sonra orfoqrafik qaydalara əməl etmək yazılı 
nitqdə mühüm yer tutur. 

Uşaqların hafizəsi məktəb fəaliyyətində təlim zamanı sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Bu 
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dövrdə mexaniki hafizə-əzbərçilik üstünlük təşkil edir. Kiçik yaşlı məktəblilər materialı asan-
lıqla əzbər öyrənə bilirlər. Uşaqları əzbərçiliyə alışdırmaq olmaz. Şübhəsiz ki, bəzi materialla-
rı, məsələn, vurma cədvəlini əzbərləmək vacibdir. Lakin təcrübəli müəllim vurma cədvəlinin 
strukturunu öyrədir, ətraflı izah edir. Öyrənmə bu şəkildə təşkil olunduqda altı dəfə altı neçə 
etdiyini yaddan çıxarıbsa, özünü itirmir. O, altı dəfə altı neçə etdiyini yada salır və altı əlavə 
edir.  

Təcrübə onu göstərir ki, kiçik yaşlı məktəblilərdə xüsusən də I-II sinif şagirdlərində əyani 
materialları yadda saxlamaq üstün mövqedə olur. Kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda məntiqi hafizə 
nisbətən zəif inkişaf edir. Uşaqlar ən çox emosional təəssürat yaradan materialı yaxşı yadda 
saxlamağa daha çox meylli olurlar. Yuxarı siniflərə qalxdıqca bu hal aradan qalxmış olur.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin biliyinin artması nəticəsində təxəyyülün inkişafı üçün əlverişli 
şərait yaranır. Bu yaş dövründə bərpaedici təxəyyül əsas rol oynayır. Bərpaedici təxəyyül ki-
çik yaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində həlledici rol oynamağa başlayır.  Şagirdlərin təlim 
zamanı keçirilən dərs materiallarının- hekayə və nağılların  mənimsənilməsini onlar əsasında 
surətləri təsəvvür etməkdə çətinlik çəkmirlər. Kiçik  yaşlı məktəblinin təxəyyülü emosional 
xarakter daşıyır.  

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, birinci sinif şagirdlərinin təxəyyül surətləri bağça yaşı 
dövründə olduğu kimi sxematik xarakter daşıyır. Məktəbə daxil olmaq uşaqlarda yaradıcı tə-
xəyyülün inkişafına şərait yaradır. Təlim prosesində şagirdlərin həyat təcrübəsi artır, təsəvvür-
ləri genişlənir. Bütün bunlar uşaqların yaradıcı fəaliyyət göstərmələrinə imkan verir. Bu dövr-
də uşağın şəkil çəkməsi, oyunda iştirakı, özündən nağıl və hekayələr quraşdırılması yaradıcı 
təxəyyülün inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Müasir kiçikyaşlı məktəblər artıq müxtəliflik, dəyişkənlik mövqeyindədir, burada müəlli-
min rolu əvəzsizdir. Hər bir uşağın şəxsi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir. 
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində bilik, bacarıq, vərdişlərini inkişaf etdirmək, uşa-
ğın gücünü sınamaq müəllimin üzərinə düşür. Məktəb illəri uşağın həyatında ən vacib hadisə-
dir. Bu onun həyatında yeni bir mərhələnin - məktəb həyatının başlanğıcıdır. Bu başlanğıc 
uşaqların ictimai vəzifə - şagird vəzifəsinin tutmasına imkan yaradır. Uşağın yeni ictimai sta-
tus qazanması, pedaqoji-psixoloji dəyişikliklərin yaranmasına zəmin yaradır. 

Uşaqlar dərsdə rahatdırsa, qiymətləndirmə qorxusu yoxdur, cavab verməkdən çəkinmirlər, 
şagirdlər arasında yeni biliklərə yiyələnmək istəyi ildən-ilə artacaq. Biliklərin mənimsənilmə-
sinin və bacarıqların formalaşmasının diaqnostikası təhsil prosesinin təşkilində son dərəcə 
mühüm rol oynayır, çünki o, müəllimi tələbələrin təhsil və idrak fəaliyyətini idarə etmək üçün 
lazımi məlumatlarla təmin edir. Təhsilin keyfiyyəti daha çox onun obyektivliyindən, tamlığın-
dan və vaxtında olmasından asılıdır, çünki tam hüquqlu informasiya dəstəyi olmadan idarəet-
mənin kor-koranə idarə olunması fikri bu gün müasir təhsil sisteminin bütün inkişaf kursu ilə 
sübut edilmişdir. Şagirdlərin tərəqqisinə nəzarətin ənənəvi forma və vasitələri əsasən təlimin 
nəticələri haqqında məlumat əldə etməyə yönəldilir və kiçik yaşlı məktəblilərin müəyyən 
səhvlərinin səbəblərini aşkar etməkdən, onların fəaliyyətinə təsir edən amilləri müəyyən et-
məkdən ibarət monitorinqin diaqnostik funksiyasını tam həyata keçirməyə imkan vermir. 
Tədricən uşaqlarda təlim və tərbiyənin təşkil olması ilə ümumi inkişaf prosesinin təkmilləş-
məsi baş verir.  

Məqalənin aktuallığı. Şagird adını qazanmış uşaq ilk günlərdən böyüklərlə formaca yeni 
qeyri-situativ şəxsi ünsiyyət formasına keçir. O, böyük həyəcan və həvəslə böyüklər aləminin 
hörmətli nümayəndəsi olan müəllimlə görüşü gözləyirlər. Təbii ki, bu görüş ilk andan heç də 
uğurlu alınmaya bilər. Bu zaman uşaq müəyyən çətinliklərlə, hər şeydən əvvəl, ünsiyyət prob-
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lemləri ilə rastlaşır. Bu kimi neqativ halların aradan qaldırılması, uşağın özünə olan inamının 
artırılması ilk növbədə, müəllimdən böyük ustalıq və pedaqoji məharət tələb edir. Məqalənin 
də aktuallığı onun məhz belə bir vacib bir problemə həsr olunması ilə bağlıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçikyaşlı məktəblilə-
rin təlimdə pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətlərindən söhbət açılmaqla, fəaliyyətin əsas cəhətləri 
sadalanır, bu istiqamətdə aparılan müxtəlif tədqiqatlardan nümunələr göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Педагогико-психологические особенности  
младших школьников в процессе обучения 

 
Резюме 

 
С первых дней ребенок, заслуживший звание ученика, переходит в новую форму 

вне ситуативного личного общения со взрослыми. Он с нетерпением ждет встречи с 
учителем, который является уважаемым представителем мира взрослых. Конечно, эта 
встреча не может быть успешной с первого момента. В этом случае ребенок сталкива-
ется с определенными трудностями, в первую очередь, проблемами общения. Устране-
ние подобных негативных ситуаций, повышение уверенности ребенка в себе, в первую 
очередь, требует от педагога большого мастерства и педагогического мастерства. 

Также в статье рассматриваются педагогико-психологические особенности млад-
ших школьников в процессе обучения, перечисляются основные стороны деятельности, 
приводятся примеры из различных исследований, проводимых в этом направлении. 

 
H.N. Mammadova 

 
Pedagogical and psychological features  

of younger students in the learning process 
 

Summary 
 

From the first days, a child who has earned the title of a student passes into a new form of 
non-situational personal communication with adults. He is looking forward to meeting with 
the teacher, who is a respected representative of the adult world. Of course, this meeting may 
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not be successful from the first moment. In this case, the child faces certain difficulties, first 
of all, communication problems. Eliminating such negative situations, increasing the child's 
self-confidence, first of all, requires great skill and pedagogical skills from the teacher. 

The article also discusses the pedagogical and psychological characteristics of young 
schoolchildren in training, lists the main aspects of the activity, and gives examples from 
various studies conducted in this direction. 
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Nitqin inkişafı Azərbaycan dilinin metodologiyasının lüğətin zənginləşdirilməsi və aktiv-

ləşdirilməsi, şagirdlərin nitqinin qrammatik quruluşunun formalaşması, ardıcıl nitq üsullarını 
öyrənən bölməsidir. Nitq fəaliyyətinin bir neçə növü var: 

— Danışma  
— Dinləmə  
— Yazma 
— Oxuma (1, s. 59). 
N. Cəfərova şagirdlərin nitq inkişafını belə vurğulamışdır: “Kiçikyaşlı uşaqların nitq inki-

şafı, düzgün danışıq və tələffüz vərdişlərinə yiyələnmələri, söz ehtiyatının artması vacib mə-
sələ kimi hər bir müəllimi və valideyni düşündürür. Böyüklərin uşaqlar üçün yaratdıqları na-
ğıllar böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə seçilərək, uşaqlarda ədəbiyyata həvəs oyadır, onların bə-
dii zövqünü oxşayır” (2, s. 313). 

Nitqin inkişafı insanın mədəniyyət səviyyəsinin, intellektinin, dünyagörüşünün göstəricilə-
rindən biridir. İbtidai sinif müəllimi üçün şagirdin həm şifahi, həm də yazılı nitqinin kommu-
nikativ cəhətdən uyğun formalaşdırılması vacibdir. K.D. Uşinski hesab edirdi ki, “nitqin inki-
şafının ən rasional üsulu şagirdlərin rəhbərliyi altında onların nitqləri üzərində, şüursuz şəkil-
də əməl etdiyi, təqlid yolu ilə öyrəndiyi qrammatik qanunlar üzərində müşahidəsidir” (6, s. 
45). 

Nitqin inkişafı işində aşağıdakı sahələr fərqləndirilir: 
— nitqin səs tərəfi üzərində işləmək, 
— lüğət işi (lüğətin zənginləşdirilməsi, aydınlaşdırılması və aktivləşdirilməsi), 
— nitqin inkişafı baxımından cümlə və ifadələr üzərində işləmək; 
— ardıcıl nitqin inkişafı (esselər, təqdimatlar, rəsmlər üzərində iş), 
— nitq mədəniyyəti (6, s. 183). 
Şagirdlərin nitqinin inkişafı ilə məktəbə getdikləri ilk gündən başlamaq lazımdır. Müxtəlif 

dərslərdə nitqin inkişafına töhfə verən məşqlər həyata keçirilməlidir. İbtidai siniflərdə forma-
laşan bilik və bacarıqlar orta və yuxarı sinif şagirdlərinin nitqinin uğurlu inkişafı üçün əsasdır. 
Söz ehtiyatının genişləndirilməsi insanın bütün həyatı boyu həyata keçirilir, lakin lüğətin zən-
ginləşdirilməsi ehtiyacı I-IV siniflərdə xüsusilə kəskin olur. Şagirdlərin lüğətini aktivləşdir-
mək üçün bir sıra müxtəlif məşqlərdən, o cümlədən şagirdləri onlar üçün yeni sözlərlə tanış 
etməkdən və anlaşılmaz sözlərin mənasını tapmaqdan istifadə etmək olar: 

— kontekstdə sözlərin müşahidəsi və artıq məlum olan sözlərin yeni mənalarının şərhi 
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(sözün çoxmənalılığı);  
— sinonim və antonimlərin seçilməsi və s. (2, s. 221). 
Sözlərlə işləyərkən obyekti nümayiş etdirmək, rəsmlər çəkmək, hərəkətləri göstərmək, 

cümləyə sözü daxil etmək kimi üsullardan istifadə etmək olar: 
— şərh yolu ilə sözün mənasının açılması;  
— tək köklü sözlərin seçilməsi; 
— tapmacaları təxmin etmək;  
— bu sözlərlə cümlələr qurmaq;  
— hərəkətin mənası və ya obyektin əlamətləri və başqaları ilə eyni kökə malik olan ob-

yektləri təyin edən sözləri seçim etmək (3, s. 86). 
Məsələn, “alma” sözü ilə işləmək nümunəsinə nəzər yetirək: 
1. Tapmacaların həlli. (Dəyirmi, qırmızı, budaqda böyüyürəm. Böyüklər və kiçik uşaqlar 

məni sevirlər); 
2. Alma şəklini göstərmək; 
3. Sözün cümləyə daxil etmək (Bağda yetişmiş yaşıl almalar). 
4. İfadələrin seçilməsi (almanın turş dadı, alma cemi və s.) 
5. “Alma” sözünün əlamətlərinə görə xüsusiyyətləri (hansı alma? qırmızı, şirin, turş, yaşıl, 

yetişmiş və s.) 
Şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi və aktivləşdirilməsi təkcə naməlum sözün 

mənasını açmaqla deyil, həm də məchulun semantik sirlərinə nüfuz etməklə həyata keçirilir. 
Sonuncu şagirdlərə fikirlərini şifahi və yazılı şəkildə sərbəst, dəqiq və dəqiq ifadə etməyə kö-
mək edir. “Azərbaycan dili” dərsliyi şagirdlərin lüğət ehtiyatının aydınlaşdırılmasında və zən-
ginləşməsində mühüm rol oynayır. Savadlılığın öyrədilməsinə hazırlıq zamanı dərsliyin ilk 
səhifələrindəki tək şəkillər və süjet şəkilləri əsasında şagirdlərin lüğət ehtiyatında xeyli sözlər 
daxil edilir, nitq qüsurları aradan qaldırılır, şagirdlər şəkillərdə gördükləri ilə kifayətlənmirlər, 
şagirdlərin söz ehtiyatı daha da artırılır. Şəkillər yaradıcı təfəkkür və nitq inkişafı ilə müqayisə 
edilir. Dərslikdəki şəkillər sözün mənasını başa düşməyi asanlaşdırır. Qısa zaman kəsiyində 
bu sözlərin hamısını aktiv lüğətə daxil etmək mümkün olmasa da, lazım gəldikdə onlardan is-
tifadə etmək vacibdir. 

Şagirdlərin mücərrəd təfəkkürünün inkişafında məntiqi çalışmaların rolu böyükdür. Sa-
vadlılıq təlimi zamanı məntiqi çalışmalardan istifadə şagirdlərin maraqlarına uyğundur və bö-
yük həvəs yaradır. Məntiqi çalışmaların əsas vəzifəsi şagirdlərə bu və ya digər predmet, hadi-
sə ilə tanış olduqda cisim və hadisələrin əsas ümumi xüsusiyyətlərini dəqiq müəyyənləşdirmə-
yi və sözlə ifadə etməyi öyrətməkdən ibarətdir. Şagirdlər çox vaxt əşyaların adlarını düzgün 
tələffüz etsələr də, onları ümumiləşdirib bir sözlə ifadə edə bilmirlər. Məsələn, şagird çiyələk, 
banan, alma, armud, nar və s. meyvə kimi adlarını bilir, amma bunların hamısına birlikdə 
“meyvə” deyildiyini bilmir. Yaxud da əksinə şagird nitqdə ümumiləşdirici sözləri, misal üçün 
quş, ağac və s. işlədir, amma onların məzmununu tam başa düşə bilmir.  

Cümlə qurma təhsilin ilk pillələrindən başlayır. Bu baxımdan “Azərbaycan dili” dərsliyin-
dəki şəkillər çox önəmlidir. Dərsliyin üz qabığından tutmuş tədrisin sonuna kimi dərsliyə da-
xil edilmiş şəkillər əsasında cümlələr qurmaq  olar. Bu zaman ad, əlamət və hərəkət bildirən 
sözləri ilə bağlı suallar vermək, həmçinin şagirdləri suallara cavab verməklə cümlə qurmağa 
dəvət etmək vacibdir (Bu qızın adı Nərgizdir. Nərgiz ağ paltar geyinib. Nərgiz kitab oxuyur). 

Təlim zamanı didaktik oyunların əhəmiyyəti böyükdür: 
1. Nöqtə əvəzinə səslərdən istifadə edərək sözlər düzəltmək; 
2. Səslərə, hecalara və sözlərə müxtəlif hecalar əlavə edərək sözləri düzəltmək; 
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3. Verilmiş sait və samitlərdən söz düzəltmək; 
4. Xanalara hecalar əlavə edərək sözləri düzəltmək; 
5. Şəklin adına uyğun olaraq damada yerləşdirmək.  
6. Hərfləri rəqəmlərə görə düzmək və sözü oxumaq; 
7. Hərfləri düzgün yerləşdirməklə söz tərtib etmək; 
8. Şəkillərə heca əlavə edərək söz düzəltmək; 
9. Verilmiş şəkillərin baş hərflərini birləşdirərək yeni söz yaratmaq; 
10. Savadlılıq lotosu (4, s. 61). 
Didaktik oyunlara aid nümunəyə nəzər yetirək: 
Qeyd olunan hərfləri boş yerə uyğun olanını seçmək 
B...kı 
B....yram 
B...yrək                              AÖ 
B...nan 
B...yürtkən 
Deformasiyaya uğramış cümləni düzgün bərpa etmək üçün kimin və ya nəyin haqqında 

deməli olduğunuzu vurğulamaq, sonra cümlənin əsas üzvlərini adlandırmaq, sonra mənasını 
nəzərə alaraq qalan sözləri yerləşdirmək vacibdir. Məzun təhsili zamanı bu növ iş xüsusilə də-
yərlidir. Təqdimat kiçik yaşlı şagirdlərin nitqinin inkişafında mühüm rol oynayır. Söz ehtiya-
tını zənginləşdirir, düşüncənin öz-özünə ötürülməsi bacarıqlarını inkişaf etdirir, qrammatika 
və orfoqrafiya biliklərini möhkəmləndirir. Şagirdlər suallar üzrə mətni ifadə edir, mətnin əsas 
fikrini vurğulayır, verilən suallara cavab ola biləcək cümlələr tapır, bütün mətn və ya onun bir 
hissəsi üçün başlıq seçir. Məntiqi, ardıcıl təqdimat üçün gələcək yazılı iş üçün plan tərtib et-
mək, onun məzmununu və strukturunu təqdim etmək bacarığını ilkin şərtdir. Şagirdlərə esse 
yazmağı öyrədərkən aşağıdakı ardıcıllığa əməl edilməlidir: 

1. Mətnə giriş; 
2. Oxuduğunu başa düşməyi yoxlamaq üçün suallar üzrə mətnin təhlili; 
3. Mətnin hissələrə bölünməsi və onun təqdimatı üçün planın tərtib edilməsi; 
4. Lüğət işi (ayrı-ayrı sözlərin mənasının aydınlaşdırılması, orfoqrafiyanın hazırlanması); 
5. Şagirdlər tərəfindən mətnin şifahi təkrarlanması. 
6. Mətnin yazılması (5, s. 77). 
Tədris metodu müəllimin və şagirdlərin məqsədyönlü birgə fəaliyyətinin bir növü. Müasir 

pedaqogikada kiçikyaşlı şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək üsullarının bir neçə təsnifatı möv-
cuddur. Amma müəllim öz işində hansı üsullardan istifadə edirsə etsin, onların hamısı bir 
məqsədə - şagirdlərinin düzgün nitqinin inkişafına yönəlib. Çox vaxt tədris prosesinin təşkili 
baxımından universal təsnifat istifadə olunur: 

— müəllim tərəfindən tədris materialının ardıcıl mesajı; 
— müəllim-şagird söhbəti 
— müəllimin rəhbərliyi altında şagirdlərin müstəqil işi (5, s. 81). 
Y.K. Babayevskinin təsnifatına görə, təhsil və idrak prosesinin təşkili və özünü təşkili qru-

puna aşağıdakılar daxildir: 
— şifahi, vizual və praktiki. Şifahi və əyani təlim metodları tədris prosesində müxtəlif əya-

ni vəsaitlərdən müəllimin sözü ilə birgə istifadəsini müəyyən edir. Onlar bilavasitə əldə edil-
miş biliklərin praktikada istifadəsi ilə bağlıdır. 

— induktiv və deduktiv, analitik və sintetik. Deduksiya (lat. deductio - nəticə çıxarma) - 
konkret mövqenin ümumi mövqedən məntiqi olaraq alındığı təfəkkür üsulu, məntiq qaydala-
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rına uyğun ifadələri məntiqi nəticə əlaqəsi ilə bağlı olan nəticə çıxarma zənciridir. Deduktiv 
metod tədris materialının sürətli keçməsinə kömək edir, mücərrəd təfəkkürün fəal şəkildə in-
kişaf etdirir. Onun tətbiqi nəzəri materialı öyrənərkən xüsusilə faydalıdır. İnduksiya (lat. In-
ductio - rəhbər) müəyyən mövqedən ümumi vəziyyətə keçidə əsaslanan nəticə çıxarma prose-
sidir. 

— izahlı-reproduktiv və məlumat-axtarış. Bu üsullar müəllim tərəfindən ötürülən və sonra 
tələbələr tərəfindən təkrarlanan hazır biliklərin mənimsənilməsi ilə əlaqələndirilir.  

— idrak fəaliyyətinin idarə edilməsi və özünüidarəetmə. Bu üsullar şagirdlərin öz fəaliy-
yətlərinə və müəllimin fəaliyyətinə münasibətdə müsbət emosiyaların olması, emosiyaların 
idrak tərəfinin olması, fəaliyyətin özündən irəli gələn birbaşa motivin olması ilə xarakterizə 
olunur (6, s. 246). 

Tədris metodlarını seçərkən və birləşdirərkən aşağıdakı meyarları rəhbər tutmaq lazımdır:  
 metodların tədris prinsiplərinə uyğunluğu; 
 təlimin məqsəd və vəzifələrinə uyğunluğu; 
 bu mövzunun məzmununa uyğunluq; 
 şagirdlərin öyrənmə imkanlarına uyğunluq: yaş, psixoloji, hazırlıq səviyyəsi (təhsil, 

tərbiyə və inkişaf); 
 mövcud şərtlərə və ayrılmış təlim vaxtına uyğunluq; 
 köməkçi təlim vasitələrinin imkanlarına uyğunluq; 
 müəllimlərin özlərinin imkanlarına uyğunluq (4, s. 96). 
Bu imkanlar onların əvvəlki təcrübəsi, əzmkarlıq səviyyəsi, gücün üstünlüyünün spesifik xü-

susiyyətləri, pedaqoji qabiliyyətlər, eləcə də müəllimlərin şəxsi keyfiyyətləri ilə müəyyən edilir. 
Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərdə şagirdlərin oxumaq və yazmaq qabiliyyətinə, 

Azərbaycan dilində oxu materialının və dil qaydalarının öyrənilməsinə, nitq qabiliyyətinin, 
nitqin inkişafına, nitq mədəniyyətinə əsaslanır. Şagirdin şəxsiyyətinin inkişafında nitq baca-
rıqlarının, ünsiyyət bacarıqlarının, sosial mühitdə ünsiyyətin rolu böyükdür. Nitq bacarıqla-
rına nail olmaq şagirdlərin sosial davranışını yaxşılaşdırır: bu, öz hisslərini anlamağa, məlu-
matlandırmağa, ifadə etməyə, bütövlükdə nitqi inkişaf etdirməyə imkan verir. Məqalə də bu 
mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai sinifdə şagirdlərin nitqinin inkişafı xüsusiyyət-
ləri araşdırılmışdırılmaqla, nitq fəaliyyətinin növləri göstərilmiş, bu yönümdə fərqləndirici sa-
hələr nəzərdən keçirilmişdir. Eyni zamanda, təlim zamanı didaktik oyunların əhəmiyyəti vur-
ğulanmaqla, tədris prosesinin təşkili baxımından universal təsnifatı verilmişdir. 

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

 
Особенности развития речи учащихся начальных классов 

 
Резюме 

 
В статье рассматриваются особенности развития речи учащихся начальных классов. 

В его основе лежит умение учащихся читать и писать в начальной школе, изучение ма-
териала для чтения и языковых правил на азербайджанском языке, речевые способ-
ности, развитие речи, культура речи. Велика роль речевых навыков, коммуникативных 
навыков, общения в социальной среде в развитии личности школьника. Достижение 
речевых навыков совершенствует социальное поведение учащихся: позволяет пони-
мать, информировать, выражать свои чувства, развивать речь в целом. 

 
T.Dj. Asadova 

 
Features of speech development of students in primary school 

 
Summary 

 
The article examines the features of students’ speech development in primary school. It is 

based on students’ ability to read and write in primary school, study of reading material and 
language rules in the Azerbaijani language, speech ability, speech development, speech 
culture. The role of speech skills, communication skills, communication in the social 
environment is great in the development of the student’s personality. Achieving speech skills 
improves students’ social behavior: it allows them to understand, inform, express their 
feelings, and develop speech as a whole. 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların qavrama bacarıqlarının inkişafı müasir reallıqla diqtə edilib. 

Sürətli dəyişən dünyada - informasiya, kompyuter, mobil əlaqə, internet dövründə informasi-
ya texnologiyaları hamıya yeni imkanlar yaradır. Məktəbəqədər yaşlı  uşaqları maraqlı və sü-
rətlə dəyişən gələcək gözləyir. Onlara daim artan informasiya bolluğunda düzgün səmtləşmə-
si, uğurlu olmaları üçün, informasiyanı tez və asan qəbul etmələri, onu təhlil etmək  və  yenini 
öyrənmək üçün tətbiq etmələri, müxtəlif situasiyalarda qeyri-adi həll üsullarını tapmağı öyrət-
mək lazımdır.  

Təhsilin inkişafının müasir tendensiyalarına uyğun olaraq, uşaq bağçasından aktiv, çoxbil-
miş, öyrənməyə maraqlı olan, intellektual və şəxsi məsələləri həll etmək iqtidarında olan 
uşaqlar yetişdirməliyik. Məhz bu halda məntiqin rolunu qiymətləndirməmək olmaz. Uşağın 
gələcəkdə, məktəbin ilk siniflərindən çətinlik çəkməməsi üçün, hər şeyi sıfırdan başlamaması 
üçün məhz indi, məktəbəqədər dövrdə uşağı uyğun şəkildə hazırlamaq vacibdir. Məktəbəqə-
dər təlim və tərbiyə sistemində məntiqi təfəkkür çox böyük bir yer tutur. O uşağın zehnini iti-
ləyir, dərk etməsini çevik edir. Bir çoxları düşünürlər ki, məntiqi təfəkkür – təbiətin hədiyyə-
sidir, onun varlığı və ya yoxluğu ilə barışmaq lazımdır. Lakin, məşhur psixoloqların araşdır-
maları isbat edir ki, məntiqi təfəkkürün inkişafı ilə məşğul olmaq lazımdır.  

Məntiqi əməliyyatları əldə edən uşaq daha diqqətli olur, aydın düşünür, lazım olan vaxt 
fikrini problemin məğzində cəmləyə bilir, digərlərini öz həqiqətlərinə inandıra bilir. Məntiqi 
təfəkkürün formalaşmasında tərbiyəçinin birinci yardımçısı oyundur. Riyazi məzmunlu mən-
tiqi oyunlar uşaqlarda maraq, yaradıcı axtarış, öyrənmə bacarığı və arzusu tərbiyə edir.   

Metodikada məntiqi təfəkkürün formalaşdırılması və inkişafı dedikdə, əqli fəaliyyətin 
məntiqi üsullarının formalaşması, həmçinin hadisələrin səbəb–nəticə əlaqələrinin izlənil-
məsi və qavranılması, onların əsasında sadə əqli nəticələrin əldə edilməsi başa düşülür.   

Məntiqi üsulların formalaşdırılması uşağın təfəkkür prosesinin inkişafına təkan verən va-
cib faktordur. Uşağın təfəkkürünün inkişaf və üsullarının analizinə həsr edilən bütün psixoloji 
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araşdırmalar eyni bir fikirdədirlər: bu prosesə metodiki rəhbərlik nəinki mümkündür, həmçi-
nin çox effektivdir, yəni təfəkkürün məntiqi üsullarının formalaşdırılması və inkişafı üzrə təş-
kil edilmiş xüsusi iş zamanı bu prosesin yüksək nəticəliliyi müşahidə edilir. 

Məntiqi təfəkkürün məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda formalaşması üçün ilkin şərtlər əqli 
əməliyyatlar aparmaq, fəaliyyəti sözlərlə ifadə etməkdir. Məktəbəqədər yaşlı uşağın riyazi in-
kişafı prosesinə təfəkkürün məntiqi üsullarının aktiv daxil edilməsi imkanlarını nəzərdən keçi-
rək.  

Əqli fəaliyyətin məntiqi üsullarına, başqa sözlə təfəkkürün məntiqi üsullarına müqayisə, 
analiz, sintez, ümumiləşdirmək, sinifləşdirmək, sistemləşdirmək, seriasiya, əqli nəticə çıxar-
ma, analogiya, abstraklaşdırma aiddir. Bunları ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək. 

Müqayisə - əşya və hadisələrin oxşar və fərqli əlamətlərinin təyin edilməsinə yönələn 
məntiqi üsuldur. Uşağa müqayisə etməyi öyrətmək üçün ona aşağıdakı bacarıqları əldə etmə-
yə kömək etmək lazımdır: bir obyektin digərinə nəzərən əlamətlərinin təyin edilməsi bacarığı, 
obyektin əsas və qeyri-əsas əlamətlərinin təyin edilməsi, müqayisə edilən obyektlərin ümumi 
və fərqli xassələrinin təyin edilməsi. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar adətən əşyada çoxlu sayda xassə olmasına baxmayaraq, yalnız 
iki-üç xassə ayıra bilirlər. Uşağın bu xassələri görə bilməsi üçün o, bu əşyaya müxtəlif tərəf-
lərdən baxmağı, bu əşyanı digər xassələrə malik olan əşya ilə qarşı qoymağı öyrənməlidir. 
Müqayisə üçün əşyalar seçərkən, uşağa tədricən ondan əvvəllər gizli qalan xassələri görə bil-
məyi öyrətmək mümkündür.   

Bununla yanaşı bu bacarıqları əldə etmək - yalnız əşyanın xassələrini ayırd edə bilmək de-
yil, həm də onları adlandıra bilməkdir. Məsələn, “bütün yumruları tapmaq” əlaməti verilib. 
Əvvəlcə çoxluğun hər bir obyektinin bu xassəyə malik olub-olmadığı təyin edilir, sonra onlar 
ayrılır və “yumru olması” əlamətinə görə bir qrupda birləşdirilir.   

Uşağa metodiki olaraq əvvəlcə iki obyekti, sonra isə obyektlər qrupunu müqayisə etmək 
öyrədilir. Kiçik uşağa əvvəlcə obyektlərin fərqli cəhətlərini, sonra isə oxşar cəhətlərini tapmaq 
asandır. Obyektlərin hər hansı əlamətə görə (böyük və kiçik, qırmızı və göy) qruplara ayrıl-
ması tapşırığı müqayisəni tələb edir. Uşaq bir əşyanı digəri ilə müqayisə edərkən, xassələri 
ayırmağı öyrənibsə, əşyaların ümumi və fərqli cəhətlərini təyin etmək bacarığını formalaşdır-
mağa başlamaq lazımdır. “Şəkilləri müqayisə et”, “nə ilə oxşar, nə ilə fərqli”, “oxşarı tap”, 
“fərqli olanı tap”, “artıq əşyanı tap”, “kəsilmiş hissəni tap”, oyunları müqayisə etmək baca-
rığını formalaşdırmağa yönəldilib. 2-4 yaşlı uşaq üçün oxşarlıq əlamətləri aydın görünməlidir. 
Böyük yaşlı uşaqlar üçün isə oxşarlıq əlamətlərinin xarakteri və sayı dəyişə bilər. İlk növbədə 
seçilmiş xassələrin müqayisəli təhlilini aparmağı və fərqlilikləri tapmağı öyrətmək lazımdır.   

Analiz (təhlil) - müəyyən əlamətə görə obyektin qrupdan seçilməsi və ya qrupun hər 
hansı bir obyektinin xassələrinin təyin edilməsidir. Analiz - nəzərdən keçirilən obyektin 
komponentlərə, xassələrə, qanunauyğunluqlara görə ayrılmasıdır. Analiz əşyanın, obyektin bi-
zə lazım olan müəyyən xassəsinin ayrılmasına kömək edir. Məsələn, əlamət verilib: “qısa”.  
Əvvəlcə çoxluğun hər bir obyektində bu əlamətin olub-olmaması yoxlanılır, sonra isə bu əla-
mətə görə onlar ayrılır və qrup şəklində birləşdirilir.  

Sintez - analizə əks olan, müxtəlif əşyaların, obyektlərin, elementlərin (xassələrin,  əla-
mətlərin) ümumi cəhətə görə vahid tam şəklində birləşməsidir. Psixologiyada analiz və sin-
tez bir-birini qarşılıqlı tamamlayan proseslər kimi nəzərdən keçirilir (analiz sintezlə, sintez isə 
analiz vasitəsilə həyata keçirilir). Bu və ya başqa obyektin elementlərini ayıra bilmək, həm-
çinin onları vahid tam şəkildə birləşdirmək bacarığının formalaşdırılmasına aid tapşırıqları 
uşaqların riyazi inkişafının ilk addımlarından təklif etmək olar. 
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Bu zaman uşağa əvvəlcə iki, sonra isə bir neçə əşyanın ümumi xassələrini görməyi öyrət-
mək lazımdır. Məsələn,  

— istənilən əlamətə görə əşyanın qrupdan seçilməsi (2-4 yaş): “qırmızı topu götür”, “to-
pu götür, amma sarı olmasın”. 

— verilmiş əlamətə görə bir neçə əşyanın seçilməsi (2-4 yaş): “bütün topları seç”, “bütün 
yumru olanları seç, amma top olmasın”. 

— bir və ya bir neçə əşyanın bir neçə əlamətə görə seçilməsi (2-4 yaş): “kiçik qırmızı topu 
seç”, “böyük göy topu seç”.   

Metodikada produktiv analiz-sintez əqli fəaliyyətlərin inkişafı üçün uşaqlara bir obyekti 
müxtəlif nöqteyi-nəzərdən keçirməyi zəruri edən tapşırıqları təklif etmək məsləhət görülür. 
Bunun üçün “artıq olanı tap”, “fərqli olanı göstər”, “şəkli düzəlt”, “tanqram”, “fiqur düzəlt”, 
“nə buraxılıb” və s. didaktik oyunlar keçirmək olar. Uşaq əşyaların ümumi və fərqli cəhətlə-
rini ayırmağı öyrəndikdən sonra, daha bir addım atmaq olar: onlara əsas xassələri qeyri-əsas 
xassələrdən ayırmağı öyrətmək. Bunun üçün elə əyani tapşırıqlar istifadə etmək olar ki, on-
larda əsas, vacib olan xassə təyin olunub, yaxud tapmaq çox asandır. Məsələn, bütün meyvə 
ağacları bir-birindən yarpaqları, forması, gülləri və s. ilə fərqlənir. Lakin dəyişməyən bir xas-
sə var ki, onların meyvə verməsidir. Beləliklə, əgər qeyri-əsas xassəni dəyişsək, əşya yenə də 
əvvəlki anlayışa aid olacaq, əsas xassəni dəyişdikdə, əşya artıq başqa bir əşyaya çevriləcək. 
Uşağın diqqətini ona yönəltmək lazımdır ki, ümumi əlamət heç də həmişə əsas olmur, əsas 
xassə isə - həmişə ümumidir.   

Psixoloji olaraq sintez uşaqlarda analizdən tez formalaşır. Bu əsasdan analiz–sintez pro-
sesinin formalaşdırılmasını qurmaq olar: əgər uşaq bunun necə yığıldığını bilirsə, onu analiz 
etmək və əsas hissələrə ayırmaq asandır. 

Məktəbəqədər dövrdə sintezi aktiv formalaşdıran fəaliyyət modelləşdirmədir. Əvvəlcə bu, 
nümunəyə görə “mənim kimi et” fəaliyyətidir. İlk vaxtlar uşaq konstruklaşdırma prosesini, 
tərbiyəçinin etdiklərini təkrar etməyə çalışır, sonradan bu proses yaddaşa görə təkrar edilir. 
Və nəhayət üçüncü mərhələdə obyektin müstəqil qurulması üsulu tətbiq edilir. Dördüncü mər-
hələ bu artıq yaradıcı tapşırıqdır: hündür ev qur, maşın üçün qaraj qur, xoruzu düzəlt və s.  

Seriasiya – verilmiş əlamətə görə nizamlanmış artan və azalan sıraların qurulmasıdır. 
Piramidalar, iç-içə olan qablar, matryoşkalar və s. seriasiyanın klassik variantıdır. Əgər əşya-
lar eyni növdəndirsə (gəlinciklər, lentlər, çubuqlar, daşlar), seriasiyaları ölçüsünə görə, uzun-
luğuna, eninə, hündürlüyünə görə və sadəcə olaraq böyüklüyünə görə təşkil etmək olar. Mə-
sələn, “lentləri uzunluğuna görə artan sıra ilə düz”, “balıqqulaqlarını böyükdən kiçiyə düz”, 
“şən sıranı qur” və s. tapşırıqları verilə bilər. Əgər əşyalar müxtəlif növdəndirsə, böyüklüyünə 
görə etmək olar. Seriasiyalar rəngə görə, məsələn rəngin intensivliyinin dəyişməsinə görə də 
təşkil edilə bilər. Kyuizener çöpləri seriasiya məntiqi əməliyyatının yerinə yetirilməsi üçün 
əsas oyun vəsaiti kimi çıxış edə bilər.  

Ümumiləşdirmə - müqayisə prosesinin nəticələrinin sözlü (verbal) formada ifadə edilməsi-
dir. Ümumiləşdirmə məktəbəqədər dövrdə iki və daha çox obyektin ümumi əlamətinin seçil-
məsi, qeyd edilməsi və bir qrupda birləşməsi kimi formalaşdırılır. Ümumiləşdirmə uşağın 
müstəqil fəaliyyətinin nəticəsi olarsa, onun tərəfindən daha yaxşı başa düşülür. Məsələn, bü-
tün bu əşyalar böyükdür, bunlar kiçikdir; bunlar göydür, bunlar isə qırmızı və s. müqayisənin 
nəticəsi ümumiləşdirmə ilə bitir. Həmçinin müxtəlif formalı bir neçə əşya, məsələn, alma, ar-
mud, nar, heyva – bir qrupda birləşdirilə və ümumi ad olaraq “yeyilənlər” və ya “ meyvələr” 
deyilə bilər. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün ümumiləşdirmənin empirik növləri, yəni öz fəa-
liyyətlərinin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi mümkündür. Uşaqları belə ümumiləşdirməyə 
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gətirmək üçün pedaqoq xüsusi obyektlər seçir və sualları müəyyən ardıcıllıqla verir. Ümumi-
ləşdirmənin ifadə edilməsi üçün pedaqoq uşaqlara onu düzgün qurmağı, uyğun terminləri isti-
fadə etməyi öyrədir. Ümumiləşdirməni formalaşdırmaq üçün uşaqlara “Məntiqi qatar”, “Bir 
sözlə de”, “Əvvəl və sonra”, “Adını qoy” və s. didaktik oyunlar təklif etmək olar. 

Təsnifat (sinifləşdirmə) - ən əsas əlamətlərə görə siniflərə düşünülmüş ayrılmadır. Bu 
əlamət sinifləşmənin əsası adlanır. Nəzərə almaq lazımdır ki, çoxluğun siniflərə bölünməsində 
alınan altçoxluqlar kəsişməməli və onların birləşməsi əsas çoxluğu verməlidir. Başqa sözlə 
hər bir obyekt bir altçoxluğuna daxil olmalıdır. Məsələn, uşaqlar əşyaları formasına görə pay-
laya bilər (yumru olanlar və olmayanlar, qısalar və uzunlar, yastılar və həcmlilər və s.) 

Məktəbəqədər yaşlı uşaq ümumiləşdirmə və sinifləşdirmə üsullarını tam mənimsəyə  bil-
mir, belə ki, bu yaş dövründə onlar üçün lazım olan formal məntiqin elementlərinin mənim-
sənməsi çox çətindir. Lakin onlarda bu üsulların mənimsənməsi üçün vacib olan bəzi bacarıq-
ları formalaşdırmaq olar. Bunun üçün “bir ad ver”, “dördüncü artıqdır”, “əşyaları düz”,  “çox-
luğu ayır və adlandır” kimi oyunlardan istifadə etmək olar. Bu zaman formalaşan bacarıqlar 
bunlardır: 

 Konkret obyektin verilmiş qrupa aid edilməsi və ya ümumi anlayışdan xüsusinin ayrıl-
ması bacarığı;  

Bu bacarığı əldə etmək üçün uşaq ümumiləşdirici sözləri bilməlidir (məsələn, dolab - me-
bel qrupuna aiddir, oyuncaq - bu ayı, dovşan, siçan, gəlincik, alma – meyvə, sərşə - quşlar,  
ayı-vəhşi heyvanlar və s.).   

 Müstəqil əldə edilmiş ümumi əlamətlər əsasında obyektlərin qruplaşdırılması və alınmış 
qrupun bir sözlə ifadə edilməsi bacarığı;   

Məsələn, at, it, quzu, cücə - ev heyvanları; kartof, soğan, badımcan – tərəvəzlər və s. Bu 
bacarığın inkişafı bir neçə mərhələdə baş verir. Əvvəlcə, uşaq əşyaları bir qrupa yığır, lakin 
alınmış qrupu adlandıra bilmir, çünki bu əşyaların ümumi əlamətlərini kifayət qədər dərk et-
mir. Növbəti mərhələdə, uşaq qruplaşmış elementləri adlandırmağa cəhd edir, lakin cins sözün 
əvəzinə əşyalardan birinin adını verir (gilas, qarağat, moruq, çiyələk - “gilaslar”) və ya bu əş-
ya ilə olan fəaliyyəti göstərir (stul, kreslo - “oturmaq”).   

 Obyektləri siniflər üzrə paylamaq bacarığı.   
Məsələn, tərbiyəçi stolun üzərinə müxtəlif əşyalarla dolu zənbil qoyur. Zənbildəki əşyaları 

müəyyən əlamətə görə üç qutuya paylamaq lazımdır. Belə paylama nisbi xarakter daşıyır, belə 
ki, bir çox obyektlər mürəkkəbliyinə görə yalnız bir sinfə aid edilə bilməz. Hər şey siniflərə 
ayrılmanın əsaslanmasından asılıdır. Təsnifatın əsaslanması verilmiş çoxluğun hansı əlamətə 
görə siniflərə ayrılmasını nəzərdə tutur. Təsnifatı ya verilmiş əsaslanmaya görə, ya da əsasın 
özünün axtarılması tapşırığı ilə aparmaq olar. Yəni, tərbiyəçi birinci mərhələdə uşaqlara hansı 
əlamətə görə paylamaq lazım olduğunu özü deyir. Sonrakı tapşırıqda ayırmanı hansı əlamətə 
görə aparacaqlarını uşaqlar özləri kəşf edirlər. Sonuncu variant 6-7 yaşlı uşaqlar tərəfindən is-
tifadə edilə bilər, çünki məntiqi düşünmənin müəyyən səviyyəsini tələb edir.   

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla təsnifatı:   
 əşyaların adlarına görə (fincanlar, nimçələr, qazanlar),   
 ölçüyə görə (bir qrupa – böyük toplar, digərinə - kiçik  toplar),  
 rəngə görə (bu qutuya qırmızı düymələr, digərinə sarı),  
 formasına görə (bu rəfə yumruları, digərinə - uzunları) və s.   
 fərqli əlamətlərə görə (yeyilən – yeyilməyən, uçan – üzən heyvanlar, meşə - bostan  

bitkiləri və s.) aparmaq olar.  
Bu sayılanlar - verilmiş əsasa görə sinifləşdirmədir: tərbiyəçi onu uşağa deyir, uşaq yerinə 
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yetirir. Sinifləşdirmənin digər halında uşaq əsası müstəqil seçir. Burada tərbiyəçi obyektlər 
çoxluğunun bölünməli olduğu qrupların miqdarını deyir, uşaq isə özü əsası axtarır.   

Sistemləşdirmə - (qanunauyğunluqların tapılması) sistemə salmaq, obyektlərin müəyyən 
qaydada yerləşdirilməsi, onlar arasında müəyyən ardıcıllıq yaratmaq deməkdir. Məsələn, 
“səhvi tap”, “sıranı davam et”, “muncuqları yığ”, “əvvəl və sonra” oyunları buna kömək edir. 
Sistemləşdirmə üsullarını əldə etmək üçün uşaq hər şeydən əvvəl obyektlərin müxtəlif xassə-
lərini ayırd etməyi, həmçinin bu əlamətlərə görə müxtəlif obyektləri uyğunlaşdırmağı bacar-
malıdır. Başqa sözlə desək, elementar müqayisə etməyi bacarmalıdır. Sistemləşdirməni yerinə 
yetirmək üçün tələb olunan əsas məntiqi fəaliyyətlər - obyektlərin sinifləşdirilməsi və seriasi-
yasıdır.   

Böyük məktəbəqədər yaş dövründə uşaq sistemləşdirməni həyata keçirmək üçün aşağıdakı 
bacarıqları mənimsəməlidir: 

1. Bir əlamətə görə nizamlanan və bir sırada yerləşdirilən obyektlərin yerləşmə qanuna-
uyğunluğunun tapılması bacarığı.   

Bu bacarığın inkişaf etdirilməsi üçün adətən, artıq nizamlanmış obyektlərə, onların yerləş-
mə qanunauyğunluqlarını pozmamaq şərti ilə, daha birini əlavə etməyə aid tapşırıqlar istifadə 
edilir. Bu məsələni həll etmək üçün qanunauyğunluğu tapmaq lazımdır. Bunu tapmaq üçün 
isə uşaq sıraya düzülmüş hər bir obyekti diqqətlə analiz etməli və hər növbəti obyektin əvvəl-
kindən nə ilə fərqləndiyini göstərən əlamət təyin edilməlidir. Verilmiş növ tapşırıqların həllin-
də bu bacarığın məşqinin ilkin mərhələsində uşağın vizual tapa biləcəyi əyani əlamətlər istifa-
də edilməlidir. Obyektlərin elementlərinin miqdarının, onun formasının, rənginin və s.  dəyiş-
dirilməsi belə əlamətlərdən ola bilər.   

2. İki və daha artıq əlamətə görə nizamlanan obyektlərin yerləşmə qanunauyğunluğunun 
tapılması bacarığı. 

Bu bacarığın inkişaf etdirilməsində əsas olan - uşağa bu qanunauyğunluğun axtarılmasın-
da bir neçə əlamətin eyni zamanda nəzərə alınmasını öyrətməkdir. Belə əlamətlər - obyektin 
forması, rənginin və ya məkanda yerinin dəyişdirilməsi, obyektin miqdarının dəyişdirilməsi, 
obyektin hissələrinin artırılması və azaldılması və s. ola bilər. Belə məsələlərin müvəffəqiy-
yətli həlli üçün bir sıradakı obyektlərin əlamətlərinin ümumiləşdirilməsi, bu əlamətləri ikinci 
sıradakı obyektlərin ümumiləşmiş əlamətləri ilə müqayisə etmək bacarığını inkişaf etdirmək 
zəruridir. Bu əməliyyatların yerinə yetirilməsi prosesində məsələnin həllinin axtarılması həya-
ta keçirilir.   

Bütün bunlardan əlavə, uşağın öz həllini əsaslandırmaq, bu həllin düzgün və ya səhv ol-
masını isbat etmək, öz mülahizələrini irəli sürmək və yoxlamaq, əqli nəticələr çıxarmaq baca-
rıqlarının inkişaf etdirilməsinə diqqəti yönəltmək vacibdir.   

Əqli nəticələrin çıxarılması - səbəb - nəticə əlaqələrinə görə bir neçə mülahizədən ye-
ganə mülahizənin - nəticənin çıxarılmasından ibarət olan əqli üsuldur. Məsələn, “Bu rəf-
dəki gəlinciklər - qəşəngdir” (birinci mülahizə), “Sarı saçlı gəlincik də bu rəfdədir” (ikinci 
mülahizə), “Sarı saçlı gəlincik - qəşəngdir” (nəticə).   

Əşyaları mənasına görə uyğunlaşdırma (semantik korrelyasiya) - onlar arasında hər  
hansı əlaqələrin tapılmasıdır. Bu əlaqələrin əşya və hadisələrin əsas əlamətlərinə, xassələrinə 
əsaslanması daha yaxşı olar. Lakin ikinci dərəcəli əlamət və xassələrə də dayaqlanmağı bacar-
maq da vacibdir. Bu əlaqələri tapmaq üçün əşyaları daxili əlamətləri, funksiyaları, xassələrinə 
görə bir-biri ilə müqayisə etmək lazımdır. Müqayisə olunan əşyaların müxtəlif növ münasi-
bətlərə əsaslanan əlaqələri ola bilər. Məsələn, “hissə - tam” (təkər – maşın,  pəncərə - ev), “əş-
ya və hadisələrin əks xassəli olması” (duz – şəkər, gecə - gündüz), “əşyaların oxşar və fərqli-
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likləri” (qələm – karandaş, karandaş – pozan), “eyni növ və ya cinsə aid olması” (çəngəl – qa-
şıq, alma – armud) və s.. 

Semantik korrelyasiya təlimi - bu, münasibətlərin tez qavranılması bacarıqlarının təlimi-
dir. Bu təlim aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:   

1. Iki  əyani təqdim edilmiş əşyanın məna uyğunlaşması (“təsvir –təsvir”).   
Əvvəlcə uşaq əşyaları mənasına görə uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır. Belə ona əşyanın xü-

susiyyətlərini analiz etmək, onun funksiyalarını təyin etmək daha asan olur. Bunun üçün uşa-
ğa ya əşyanın özü, ya da onun təsviri təqdim edilir.   

2. Əyani təqdim edilmiş əşyanın sözlə ifadə edilmiş əşya ilə uyğunlaşması (“təsvir - söz”).   
Şəkildə göstərilmiş əşyanı sözlə ifadə edilmiş əşya ilə müqayisə etmək uşaq üçün daha çə-

tin məsələdir. Burada, tapşırığı yerinə yetirmək üçün uşaq sözlə ifadə edilmiş əşyanı aydın tə-
səvvür edə  bilməlidir.  Təlimin bu mərhələsi növbəti mərhələyə - sözlərlə ifadə edilmiş əşya 
və hadisələr arasında məna uyğunluğu tapmaq bacarığını inkişaf etdirmək mərhələsinə keçid-
dir.   

3. Söz şəklində ifadə edilmiş əşya və hadisələrin məna uyğunluğu (“söz – söz”). 
Söz hər hansı əşyanı, onun xassəsini, təbiət hadisəsini və s. ifadə edə bilər. Əvvəlcə uşaq-

lara verilmiş iki sözə görə konkret əşyalar arasında məna əlaqəsini tapmağa aid tapşırıqlar 
vermək olar. Sonra müqayisə edilmək üçün daha abstrakt anlayışlar təqdim edilə bilər. Bu za-
man analyışların uşağa tanış olması vacibdir.   

Mənasına görə əşyaları uyğunlaşdırma bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldilən 
oyunlara “Lazım olan əşyanı tap”, “Uyğunlaşdır”, “Suala cavab ver”, “Uyğun şəkli seç”, 
“Həm yaxşı, həm pis” və s. aid etmək olar.   

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların məntiqi təfəkkürünün inkişafına yönəldilən didaktik oyun-
lardan elementar riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması üzrə bilavasitə təlim fəaliyyəti prose-
sində, uşaqların müstəqil fəaliyyətində, asudə vaxtlarında müxtəlif metod və üsulların kömək-
liyi ilə istifadə etmək olar.  

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətinin artırılması dövlətin marağın-
dadır və “Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və proqramı”nda öz əksini tapır. Nəticə ola-
raq məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı uşağın müəyyən olunmuş sahələr üzrə inkişafını və 
onların məktəbəqədər təhsili bitirmə mərhələsində kifayət qədər yüksək məntiqi təfəkkür sə-
viyyəsində olmasını nəzərdə tutur. Uşağın dünyagörüşünün formalaşması məntiqi təfəkkürdən 
başlayır. Məntiqi təfəkkürün inkişafı prosesində uşaqda mülahizə yürütmək, məntiqin qanun-
larına uyğun olaraq əqli nəticə çıxarmaq, səbəb-nəticə əlaqələrinin qurulması bacarığı forma-
laşır. Uşaqlarda yaddaş, diqqət, müstəqillik, maraq, müşahidə, fərasət kimi keyfiyyətlər for-
malaşır. Uşağın nitqi inkişaf edir, çünki o öz fikirlərini sözlərlə ifadə edir. Təfəkkürün məntiqi 
formalarının əldə edilməsi, onun zehni qabiliyyətlərinin inkişafına səbəb olur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsilin məzmununda məktəbəqədər yaşlı uşaq-
larda məhz məntiqi və riyazi biliklərin formalaşması və inkişafı nəzərdə tutulur. Məktəbəqə-
dər təhsil müəssisələrində real təcrübənin təhlili onu göstərir ki, hal-hazırda məntiqi təfək-
kürün məqsədyönlü formalaşdırılmasına az diqqət verilir. Bunun səbəbi isə metodiki material-
lar kompleksinin kifayət qədər işlənilməməsidir. Ona görə də məhz böyük və məktəbəqədər 
yaşlı uşaqların məntiqi təfəkkürünün inkişafı üçün metodiki dəstəyin işlənilməsinə ehtiyac var. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas təhsili müəssisə-
lərinin müəllim və tələbə heyəti, həmçinin məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçi-pe-
daqoqları yararlana bilər. 
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С.Г. Гаджиева 
 

Формирование и развитие логического  
мышления у дошкольников 

 
Резюме 

 
В соответствии с реальностью сегодняшний день нам нужно выпускать из детского 

сада ребенка умственно развитого, активного, любознательного, находчивого, творчес-
кого, с желанием и умением учиться. Анализируя и работая над этой проблемой, дела-
ется вывод, о том, что развивать логическое мышление у дошкольников нужно с млад-
шего возраста. Несмотря на утверждения психологов, что логическое мышление у де-
тей формируется именно с 6-7 лет, сегодняшний ребенок сравнивает, анализирует, де-
лает умозаключения уже с 4 -х лет. А это означает, что у ребенка уже в младшей группе 
формируется логика. 

 
S.Q. Hajiyeva 

 
A logical thinking formation and  

development of the preschool children 
 

Summary 
 
Formation and development of a logical thinking. Relevantly to the reality the children of 

kindergarten have to be graduated as an active, resourceful, curious, mentally advanced with a 
big willing to study. Analyzing and working with this problem, we can make conclusion that 
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it's necessary to develop a logical thinking of the children from the little age.  
In spite of a claim of the psychologists that a logical thinking of the children is formed 

from 6-7 years old age, the child already starts to analyze, compare and make some 
conclusions from 4 years old age nowadays. It means that a logic of a child is formed from a 
junior group. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 28.04.2022 
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Nağıl və zərb-məsəllər kiçikyaşlı məktəblilərdə  
əqli tərbiyənin inkişaf vasitəsi kimi 
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Folklor nümunələrindən istifadə kiçikyaşlı məktəblilərin əqli tərbiyəsində rolu günümüzdə 

olduqca aktual olan məsələlərdəndir. Belə ki, bu rolun nə qədər əhəmiyyətli və uşağın əqli in-
kişafı ilə qırılmaz surətdə bağlı olması danılmaz bir faktordur. Uzun illər ərzində aparılmış 
araşdırmalara istinadən bu gün deyə bilərik ki, kiçikyaşlı uşaqların hərtərəfli surətdə inkişafı 
üçün istər valideynlər, istərsə də pedaqoqlar tərəfindən zəngin folklor nümunələrimizə müra-
ciət edilməlidir. Çünki digər inkişafetdirici vasitələrlə yanaşı folklor nümunələrimiz, xüsusilə 
də nağıl və zərb-məsəllərdən istifadə olduqca məqsədəuyğun hesab olunur.  

P.N. Boratov “Yüz soruda türk xalq ədəbiyyatı” kitabında nağıllar haqqında yazır: “Nağıl 
nəsrlə söylənmiş, dini və cadu inanışlardan və törələrdən azad, tamamilə xəyal ürünü, gerçək-
lə əlaqəsiz və anlatdıqlarını inandırmaq iddiası olmayan qısa bir əhvalatdır” (7, s. 80). 

Nağıllarda uşaqlar, onların gələcəyi və sağlam böyüməsi üçün əhəmiyyətli olan anlayışlar 
məcazi mənada verilir. Məhz bu səbəbdən uşaqlar tərəfindən nağıllar daha asan mənimsənilir 
və zehnində dərin, əhəmiyyətli iz qoyur. Nağıllar uşaqları əvvəlcədən qarşılaşa biləcəkləri çə-
tin situasiyalarla qarşılaşdırır, həmin problemli situasiyaları həll etməyin yollarını onlara bila-
vasitə və ya dolaysı yolla göstərir. Uşaq nağıllar vasitəsi ilə gələcəkdə qarşılaşa biləcəyi çətin 
məqamları öyrənir, onun əqidəsində cəsarət və qorxaqlıq, yaxşılıq və pislik, dostluq və xəya-
nət haqqında ilkin fikirlər formalaşır. Uşağa nəyin yaxşı və nəyin yaxşı olmadığını daha asan 
və daha sadə dildə izah edən, ona həm əxlaqi dəyərləri aşılayan, həm də ki, əqli inkişafı üçün 
lazım olan nağıllar olduqca güclü təsirə malikdir.  

Nağılın daha səlis və anlaşıqlı oxunulması uşaqların nağıl aləminə daha dərindən nüfuz 
edərək o aləmdə xəyallara dalmalarına, yaxşını pisdən daha asan seçə bilmələrinə, personajlar 
haqqında doğru qərarlar qəbul etmələrinə, valideyinlə aparılmış fikir mübadiləsi zamanı özü-
nü daha rahat hiss etmələrinə, fikirlərini aydın surətdə ifadə edə bilmələrinə və ən əsası nağı-
lın mahiyyət etibari ilə oların əqli tərbiyələrinə daha asan və qüvvətli şəkildə nüfuz etməsinə 
şərait yaradacaqdır. Nağıllar uşaqların biliyini, dünyagörüşünü genişləndirir, əxlaqi və əqli cə-
hətdən inkişafına təkan verir.    

Nağıllardan istifadə valideynlər, pedaqoqlar, tərbiyəçi müəllimlər və müəllimlər üçün ol-
duqca vacibdir. Nağıl seçərkən uşağın psixoloji-emosional inkişaf xüsusiyyətlərini, arzu və is-
təklərini nəzərə almaq lazımdır. Onlara daha çox təsir edə biləcək, onların əqli tərbiyəsinə 
müsbət təsir göstərən nağılın seçilməsi təlim-tərbiyə prosesində daha uğurlu nəticələrin əldə 
edilməsinə gətirib çıxaracaqdır.  

Pedaqoqların qarşısında duran ən önəmli məqamlardan biri - yəni uşaqların təlim-tərbiyəsi 
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zamanı folklor nümunələrindən istifadə edilməsi olduqca mürəkkəb prosesdir. Mahiyyət eti-
barı ilə düzgün nağılın seçilməsi və təqdimi də özünəməxsus çətinliyi ilə seçilir. Nağılların 
canlı danışılması və nağılı ifadə edərkən bədii vasitələrdən geniş istifadə edilməsi kiçik mək-
təblilərin emosional inkişafına yüksək təsir edəcəkdir. Nağılın öyrədilmə metodikasında belə-
dir ki, nağılları uşaqlara danışarkən həmin situasiyaya aid şəkillər, slaydlar və ya başqa re-
sursların əyani surətdə uşaqlara göstərilməsi daha məqsədəuyğundur. Uşaqların həm eşitmə, 
həm də görməsi - bu iki sensor aparatın birlikdə işləməsi uşaqların əqli imkanlarını genişlən-
dirir, onların idrakı inkişafına səbəb olur. Bununla yanaşı, nağıl personajlarının iştirakı ilə 
sanki nağıl qəhrəmanlarını əks etdirən kiçik amma tərbiyəvi rolu böyük səhnəciklərin təşkil 
olunması məqsədəuyğundur. Uşaqların diqqətini nağıla daha da çox cəlb etmək məqsədi ilə 
müəyyən miqdarda suallar hazırlayıb nağıl əsnasında onlara təqdim etmək də olar. Bunu araş-
dıraq:  

• Nağılın adı nədir? Bəs sən hansı adı verərdin? Niyə? 
• Nağıl hansı sonluqla qurtarır? Bəs sən nağıl sonluğunun necə olmasını istəyərdin?  
• Nağıldakı baş qəhrəmana nə demək istəyərdin?  
• Nağıldakı hansı qəhrəmanı və onun davranışını daha çox sevdin? 
• Həmin bu sevdiyin qəhrəmana nə demək istərdin? və s. 
Bu və ya digər suallar uşaqların təfəkkürünü daha da inkişaf etdirməyə xidmət edir. Sırf 

bu səbəbdən belə suallardan istifadə gözlənilən müsbət nəticəni verəcəkdir. 
Xalq nağıllarımız uzun əsrlərdən bəri xalqımızın hikmətini, adət-ənənələrimizi, dünyagö-

rüşümüzü, bitib-tükənməyən mili dəyərlərimizi özündə qoruyub saxlamaqdadır. Azərbaycan 
xalqı sabahın gələcəyi olan uşaqlarımızı geniş tarixə malik milli dəyərlərimiz əsasında tərbiyə 
etməyə hər daim üstünlük vermişdir. Uşağın tərbiyəsi zamanı istər məktəbdə, istərsə də ailə-
də, ictimaiyyətdə bu amillər xüsusiylə nəzərə alınır. Xoşbəxtlikdən bizim milli-mənəvi dəyər-
lərimizə istinad edən olduqca geniş folklorumuz var. Folklorumuzun ən gözəl nümunələrin-
dən olan nağıllarımız başdan-başa milli mənəvi dəyərlər əsasında köklənmişdir və bizim mil-
li-mənəvi dəyərlərimiz də nağıllarımızdan yaranıb və bu gün də bizim vətənpərvərlik hissinin 
formalaşmasında böyük rol oynayır. Məsələn, nağıllarda yaxşılıq təqdir olunur. Xeyrin şər 
üzərindəki qələbəsi Azərbaycan nağıllarının ən aktual məsələlərindən biridir. Nağılı dinləyər-
kən sonda xeyrin şəri üstələməsini bəzən uşaqlar özləri də tələb edirlər. Çünki həyatı eybəcər-
liklərdən azad, gözəlliklərlə əhatələnmiş görmək kiçik məktəblilərin arzusudur. Bu cür key-
fiyyətlərin uşaqlara nağıllar vasitəsi ilə aşılanması isə onların əqli tərbiyəsində nağıllardan 
istifadənin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunun bariz sübutlarından biridir.  

Nağıllardan istifadə zamanı uşaqların yaş xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq lazımdır. Belə 
ki, uşaqlara məhəbbət, sevgi nağılları əvəzinə tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən, vətənə, millətə, 
insanlara, valideynə, böyüklərə sevgi ilə yanaşmağı, ailəyə sevgi, mehribançılıq, cəsur və dü-
rüst olmağı, yaxşılıq etməyi və hər yaxşılığın nəticəsini görməyi, qəhrəmanlıq göstərib dostla-
rını yaxşı olmayan adamlardan, pis əməllərdən çəkinməyi, vətənə xainlik edənlərin, vətəndə 
gözü olanların cavabını vermək, pisliklərə boyun əyməməyi və s. kimi tərbiyəvi məsələləri 
təbliğ edən nağılları öyrətmək lazımdır. Məsələn: «Ağıllı qoca», «Taxta qılınc», «Yalançı ço-
banın nağılı», «Yoxsul qoca və vəzir» və s.  

Azərbaycan folklorunda özünəməxsus yeri olan nağıllarımız kifayət qədər geniş hikməta-
miz məzmun daşıdığı üçün günümüzdə kiçikyaşlı məktəblilərin əqli tərbiyəsində istifadə edil-
məsi lazımdır. Bu cür hikmətamiz nağılların məktəbdə tədrisi zamanı müəllimlərin əyani vasi-
tələrdən istifadə etməsi şagirdlərin mənimsəməsində daha yüksək nəticə əldə edilməsinə sə-
bəb olacaqdır. Hətta müəllim şagirdlərdə elə motivasiya yarada bilər ki, şagirdlər özləri müəy-
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yən miqdarda nağılları qura, hətta özlərini belə bu obrazda təsəvvür edə bilərlər. Təbii ki, on-
ların hazırladığı nağıllar çox da mükəmməl olmayacaq, nağıl daxilində uşaq təfəkkürü, düşün-
cəsi öz əksini tapacaqdır. Lakin uşaqlar bundan həvəsə gələcək və növbəti səfərlərdə daha da 
gözəl, maraqlı nağıllar yaratmağa can atacaqdır. Hətta zaman keçdikcə uşaqlar nağıl qəhrə-
manlarının müsbət və mənfi xüsusiyyətlərini özləri dilə gətirə biləcəklər. Təbii ki, bu sevindi-
rici bir haldır. Dərsin gedişatına əsasən uşaqlarda özlərinə inam, folklorumuza qarşı maraq 
hissi daha da qüvvətlənəcəkdir.  

Nağıllar kimi zərb-məsəllərin də kiçikyaşlı məktəblilərin əqli tərbiyəsində rolu danılmaz-
dır. Zərb-məsəllər mahiyyət etibari ilə atalar sözlərinə bənzəsə də, ondan bir çox özünəməx-
sus xüsusiyyətləri ilə seçilir. Belə ki, onların arasındakı incə fərqi tutmaq və bu fərqi uşaqlara 
başa salmaq birbaşa böyüklərin öhdəliyinə düşür. Bu məqamda deyə bilərik ki, atalar sözlə-
rindən fərqli olaraq məsəllər müəyyən bir hadisə ilə bağlı olur və mövcud hadisəylə əlaqədar 
istifadə edilir. Bir çox zamanlarda məsəllərdən istifadə edərkən “Belə bir məsəl var...”, “Mə-
səl var deyərlər...” və s. kimi hazır ifadələrdən istifadə edilir. Bu isə dinləyicilərin nəzərinə 
çatdırılacaq folklor nümunəsinin atalar sözü deyil, məsəl olduğuna işarə edir.  

Məsəllərin kiçikyaşlı məktəblilərin əqli tərbiyəsindəki rolunu izah edərkən bir neçə nümu-
nəyə nəzər yetirək: “Göyçə muncuq hardadır, mənim canım ondadır”, “Filin biri də gəldi”, 
“Sən çaldın”, “Qələt yağ küpəsindədir”, “Dava yorğan davasıdır” məsəlləri Molla Nəsrəddin 
lətifələri, “Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu”, “Ölüb Fərhad, gəlmir külün-
günün səsi”, “Leyliyə Məcnun gözü ilə bax”, “Bütövü kəsmə, paraya dəymə, doğra, doyunca 
ye” və s. 

Təbii ki, hər bir məsəlin bir ibrətamiz hekayəsi, izahı vardır. Bu kimi məsəllərin izahını 
verərkən kiçikyaşlı məktəblilərin dünyagörüşünü formalaşdırmaq istiqamətində müəyyən ad-
dımlar atılmalıdır. Belə ki, məsəlin izahı yarı-yarımçıq verilməməlidir. Məsəl daxilindəki ən 
önəmli məqamlar daha qabarıq surətdə uşağın nəzərinə çatdırılmalıdır. Bu zaman səs tonunun 
birdən-birə dəyişməsi, həyəcanlı aksent, jest və mimikalardan yerində istifadə, onlarda məsəl 
hekayəsinə diqqətlə qulaq asmaları üçün həvəs hissinin oyadılması və s. İzah zamanı çalışmaq 
lazımdır ki, uşaqlar diqqətini həmin hadisəyə yönəltsin. Bu zaman uşaqların dünyagörüşü for-
malaşdığı kimi, eyni zamanda onların məntiqi təfəkkürünün inkişafı üçün də lazımi şərait ya-
radılmış olur. Onlar həmin hadisəni gözlərinin qarşısında canlandıraraq doğrunu pisdən, yax-
şını yamandan daha asan surətdə ayıra, bunun nəticəsində də məsəlin onlara verdiyi dərin mə-
nadan daha asan nəticə çıxara bilirlər.  

Hər məsəlin arxasında kiçik bir hekayənin dayanması zamanla məsəllərin atalar sözlərinə, 
atalar sözlərinin isə məsəllərə çevrilməsi üçün əlverişli şərait yaratmış olur. Elə məsəllər var-
dır ki, zaman keçdikcə daha işlək hal alır və xüsusi bir izaha ehtiyac olmadan xalqın dilində 
atalar sözü kimi dəyərli folklor nümunəsinə çevrilir.  

Elə bir azərbaycanlı tapılmaz ki, o, gün ərzində folklor nümunələrimiz, xüsusiylə də nağıl-
lar və məsəllərlə qarşılaşmasın. Onlardan bixəbər böyüyüb boya-başa çatsın. Odur ki, hər bir 
azərbaycanlı folklor nümunələrini böyüklərindən, yoldaşlarından, müəllim və tərbiyəçilərin-
dən eşidərək, onun mahiyyətini dərk edib nəticə çıxararaq böyüyür. Hətta böyüyüb həddi-bü-
luğa çatdıqdan sonra belə həyatın hər bir anında folklorumuzla qarşılaşır, yenə nələrisə öyrə-
nir və ya öyrədir.  

Həyatı boyunca folklor nümunələri əsasında böyüyən hər bir şəxs bu millətin övladı ol-
maqla, xalqın özünəməxsus mədəniyyət, adət-ənənə, tələb və keyfiyyətləri ruhunda böyüyüb 
formalaşır. İnsan yaşa dolduqca nağıl və məsəllər onu yenə də müşayiət edir. Çünki digər 
folklor nümunələri kimi nağıl və məsəllər də xalqın tərbiyə məktəbidir.  
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Nağıl və məsəllər kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyə prosesində geniş surətdə istifadə edilən 
folklor nümunələrimizdəndir. Şagirdlərin əqli tərbiyəsindəki roluna nəzər yetirsək danılmaz 
vasitə olduğu qənaətinə gələ bilərik. Hal-hazırda bir çox pedaqoq, tərbiyəçi və valideynlər tə-
rəfindən nağıl və dastanların genişmiqyaslı istifadəsi məsələni kifayət qədər aktual edir. Na-
ğıllar uşaqların dünyagörüşünün formalaşmasına, məsəllər isə intellektual inkişafına zəmin 
yaradır. Belə ki, kiçikyaşlı məktəblilərin əqli tərbiyəsində folklor nümunələri, xüsusiylə də 
nağıl və məsəllərdən istifadə tərbiyə prosesinin gedişatı və əldə ediləcək nəticə etibari ilə ol-
duqca əhəmiyyətlidir.   

Məqalənin aktuallığı. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azad olunduğu və düşmən üzə-
rində qələbə çaldığımız dövrdə vətənpərvərlik tərbiyəsi əvvəlki dövrdən daha çox vacibdir. 
Uşaqlarımızın milli-mənəvi dəyərlər ruhunda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində ən mühüm 
vasitələrdən biri nağıllardır, zərb-məsəllərdir. Məhz nağılların, zərb-məsəllərin uşaqlara öyrə-
dilməsi müasir dövr üçün çox böyük aktuallıq təşkil edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların əqli inkişafında nağıllar və zərb-məsəllərdən istifadə 
imkanlarından bəhrələnmək məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. Çünki uşaqların sensor apa-
ratının birgə fəaliyyət göstərməsi, onların təfəkkürünü fəallaşdırır, analiz, sintez, əqli nəticəyə 
gəlmələrini tezləşdirir. Yəni həm görmə, həm eşitmə, həm duyma uşaqları nağılın situasiyası 
ilə yaşamağa vadar edir və onlar nağıl qəhrəmanları ruhunda böyüyürlər. Böyüyəndə nağıl 
qəhrəmanlarının xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı rolunda çıxış edirlər.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrantlar, ibtidai sinif müəl-
limləri və tərbiyəçi müəllimlər faydalana bilərlər. 
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Сказки и притчи у младших школьников 
как средство развивающего умственного воспитания 

 
Резюме 

 
В статье рассматривается развитие умственного воспитания младших школьников 

через сказки и притчи. При чтении сказок способствует развитию логического мышле-
ния детей, расширению воображения и фантазии, появлению интеллектуальных спо-
собностей. Обсуждения мотивов сказок ведут к развитию речи и формированию миро-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 291

воззрения у детей. Пословицы, в свою очередь, как и другие образцы фольклора, иг-
рают ключевую роль в общем развитии младших школьников. Привязка события к 
конкретной иллюстрации помогает юному школьнику отличить хорошее от плохого и, 
в конечном счете, принять правильное решение. 

 
A.K. Mammadova 

 
Fairy tales and sayings in young schoolchildren 

as a means of developing mental education 
 

Summary 
 

The article examines the development of mental education in young schoolchildren 
through fairy tales and parables. When reading fairy tales, it promotes the development of 
children's logical thinking, the expansion of imagination and fantasy, the emergence of 
intellectual abilities. Discussions about the motives of fairy tales lead to the development of 
speech and the formation of worldviews in children. Sayings, in turn, like other examples of 
folklore, play a key role in the overall development of young students. Linking an event to a 
specific saying helps a young student to distinguish between good and bad and, ultimately, to 
make the right decision. 
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Человек - высшая ступень живых организмов на Земле. Он является биосоциальным 

существом. Как все живые организмы, человек дышит кислородом, нуждается в пита-
нии, развивается, размножается, т.е. он подчиняется биологическим закономерностям. 
Человек относится к типу хордовых (Chordata), классу млекопитающих (Mammalia), 
отряду приматов (Primates), семейству гоминид (Hominidae), роду человек (Homo), виду 
человек разумный ( Homo sapiens). Все современные люди принадлежат к одному виду, 
в пределах которого выделяют несколько основных рас: европеоиды, негроиды, монго-
лоиды. Главные признаки вида Homo sapiens свойственно всем без исключения расам, а 
различия между ними несущественны. Генетические исследования человеческих рас 
показали, что 97% генов у них идентичны. Это свидетельствует об огромном единстве 
и однородности человечества. Наряду с этим, человек является социальным существом. 
Человек не может жить вне общества. Формирование личности происходит в семье, 
коллективе, обществе. Как индивид, человек развивается в обществе не сам по себе. 
Развитие общества и природы находится в тесной связи с человеческим развитием. Из-
вестно, что у каждого человека есть свои интересы и потребности. Обеспечивая эти 
потребности, человек вступает в контакт с другими людьми. Усваивает определенные 
практические навыки, изучая других, находит свое место в обществе. Таким образом, 
человек меняет себя и окружающую среду. Окружающая среда, это среда обитания и 
производственной деятельности человечества, окружающий человека природный и соз-
данный им материальный мир. 

Человеку, для его здорового образа жизни нужна здоровая и безопасная окружаю-
щая среда. Человек и сам является неотъемлемой частицей окружающей среды. Чело-
век стремится рационально использовать природу, окружающий мир. Древние люди 
были зависимы от природы. Довольствуясь вначале дарами природы, человек, по мере 
развития, стал приобретать новые навыки и способности. Разум выделил человека из 
животного мира и дал ему огромное могущество. Как говорится в Коране: «Среди всех 
созданий Аллаха только человек был наделен умом, рассудительностью для улучшения 
жизни, возделывания и украшения Земли». Человек осознавал, что нельзя ограничи-
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ваться лишь тем, что предоставляет природа. Он на протяжении веков стремился не 
приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. 

К середине ХХ века и особенно последующие десятилетия в результате быстрого 
развития промышленности, транспорта и энергетики, широкой химизации сельского 
хозяйства и быта, урбанизации и других факторов, резко усилилось воздействие чело-
века на природу. Стремительное промышленное развитие нарушает неприкосновен-
ность природы, ломает экологическое равновесие, постепенно заменяя естественные 
условия жизни искусственными, к которым человек не успевает приспособиться. Стала 
очевидной опасность истощения природных ресурсов, необратимость загрязнения и из-
менения окружающей среды, всей биосферы в целом. Любая деятельность человека 
оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение биосферы опасно для всех жи-
вых существ, в том числе и человека. 

С 70-х годов ХХ века складывается экология человека, или социальная экология, 
изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также 
практические проблемы ее охраны. Общественное производство изменяет окружаю-
щую среду, воздействуя прямо или косвенно на все ее элементы. Это воздействие и его 
негативные последствия усилились в эпоху современной научно-технической револю-
ции, когда масштабы человеческой деятельности, охватывающей почти всю географии-
ческую оболочку Земли, стали сравнимы с действием глобальных природных процесс-
сов. Огромные объемы природных ресурсов, вовлекаемых в современную человечес-
кую деятельность, обострили проблемы их рационального использования и охраны, 
приобрели глобальный характер. Охрана окружающей среды является основной проб-
лемой, беспокоющей человечество. Социальная экология призвана уяснить и помочь 
преодолеть разрыв между человеком и природой. 

С древних источников известно, что еще в 5-6 веке до нашей эры в Египте, в про-
цессе плавки меди, в атмосферу выбрасывались вредные вещества, которые заражали 
воздух и открытые источники воды, за что были наказаны шестеро плавильщиков. В 
12-13 в. нашей эры была ликвидирована мастерская, спускающая грязную воду в Сену. 

В настоящее время цивилизация переживает ответственнейший период своего су-
ществования, когда приходит понимание того, что удовлетворение бесчисленных зап-
росов современного человека вступает в острый конфликт с первоосновой потребнос-
тей каждого – сохранением здоровой среды обитания. Экологические проблемы не яв-
ляются проблемами одного государства. У природы нет границ. Экологическое бедст-
вие, возникшее в одном государстве, также оказывает влияние на трудовую деятель-
ность и здоровье людей в других странах. Безответственное отношение людей к приро-
де приводит к тому, что расход невозобновимых видов сырья повышается, все больше 
пахотных земель выбывает из экономики, так как на них строятся города и заводы. 
Биосфера Земли подвергается нарастающему антропогенному воздействую. Антропо-
генная деятельность человека выявляется в уничтожении лесов, истреблении зеленых 
насаждений, образовании парникового эффекта в связи накоплением углекислого газа в 
атмосфере, глобального потепления, истончении озонового слоя, деградации почвы , 
накоплении токсических веществ в почве, воде и воздухе, загрязнении Мирового оке-
ана, понижении уровня образа жизни. 

Опасное вмешательство человека в природу приводит к загрязнению атмосферного 
воздуха, пресной воды, плодородной почвы. Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. 
Роль атмосферы во всех природных процессах огромна. Наличие вокруг земного шара 
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атмосферы определяет общий тепловой режим поверхности планеты, защищает ее от 
вредного космического излучения и ультрафиолетового излучения Солнца. Циркуля-
ция в атмосфере влияет на местные климатические условия, а через них на режим рек, 
почвеннорастительный покров и на процесс рельеф образования. Для жизнедеятельнос-
ти человека наиболее важной частью воздуха является кислород. Через легкие он пос-
тупает в кровь, которая доставляет его вместе с питательными веществами в клетки ор-
ганизма. При повторном соединении кислорода с углеродом выделяется первоначаль-
ная энергия, стимулирующая работу мускулов, согревающая организм. При недостат-
ках кислорода во вдыхаемом воздухе, происходит в организме человека кислородное 
голодание, т.е. гипоксия. Наиболее сильно загрязняет воздух промышленное произ-
водство. Источники загрязнений атмосферы – теплоэлектростанции, металлургические 
предприятия, химические и цементные заводы, которые выбрасывают в воздух вредные 
газы. Загрязняющие и ядовитые вещества переносятся на большие расстояния, неблаго-
приятно влияют на круговороты многих компонентов на земле, опасны для человечес-
кого организма. Помимо газообразных веществ в атмосферу поступают десятки милли-
онов тонн твердых частиц. Это пыль, копоть, сажа, которые в виде мелких частиц сво-
бодно проникают в дыхательные пути и оседают в бронхах и легких. Аварийные выб-
росы токсичных веществ промышленными предприятиями и транспортом, также смо-
ги, образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, влияют на состояние здо-
ровья людей. При систематическом и периодическом поступлении в организм сравни-
тельно небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление. 
При этом одни и те же вещества у разных людей могут вызывать различные поражения 
почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. Сходные признаки наблюда-
ются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды. По данным Международ-
ного изучения рака Всемирной организации здравоохранения загрязнение воздуха яв-
ляется главной причиной онкологических заболеваний. Шумовые загрязнители воздуха 
(низкочастотные колебания и различные громкие звуки) вызывают функциональные 
расстройства сердечно – сосудистой системы, оказывают вредное влияние на слуховой 
и вестибулярный анализаторы, снижают рефлекторную деятельность, что часто стано-
вится причиной несчастных случаев и травм.  

Широкое применение антропогенных веществ и химических соединений, исполь-
зуемых в производстве аэрозолей, хладагентов (в холодильниках), растворителей и т.д.  
привело к истончению озонового слоя атмосферы. Как известно, жизнь на Земле появи-
лась только после того, как образовался охранный озоновый слой планеты.  Так называ-
емая озонная дыра способствует увеличению дозы ультрафиолетовых лучей. Это может 
резко ослабить иммунную систему человека и вызвать многие заболевания (глазные, 
рак кожи и т.д.). Изменившаяся озоновая обстановка может сказаться на  состоянии 
растительного и животного мира. Урожайность сельскохозяйственных культур может 
резко упасть. 

Ядерное оружие ранее рассматривалось как отличительная черта, подтверждающая 
статус великой державы и потенциальный щит против враждебного окружающего ми-
ра. Помимо негативных последствий разработки ядерных вооружений, они могут ис-
пользоваться для исключения космических опасностей при возможном столкновении 
крупных космических тел планетой Земля. Ядерное оружие способно разрушить асте-
роид или комету на большом расстоянии от Земли или за счет мощного воздействия 
рентгеновского и нейтронного излучения изменить их орбиту так, чтобы пролетели ми-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 295

мо Земли. Наряду с этим, массовое применение ядерного оружия связано с прямым раз-
рушением, гибелью от взрыва, теплового и ударного воздействия воздушной волны, 
убийственной радиации и, как следствие, широкого распространения инфекционных за-
болеваний. Эти последствия хорошо известны, однако основная опасность связана с 
климатическими последствиями и с такими изменениями в природной среде, которые 
пережить человечество не смогут. Мир стоит на пороге новой гонки за обладание ору-
жием массового уничтожения. Кроме ядерного, оно включает химическое и биологи-
ческое оружие. В условиях современного мира, помимо обеспечения обороны, необхо-
димо принимать меры против угрозы ядерного шантажа и терроризма. 

Кроме химических загрязнений в природной среде встречаются и биологические. 
Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие, вызывающие у 
человека различные заболевания. При воздушно-капельной инфекции заражение про-
исходит через дыхательные пути. К таким болезням относится грипп, свинка, дифте-
рия, корь и другие. 

Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курение – один из сильных, и 
к сожалению, еще недооцениваемых факторов загрязнения продуктами тления табака 
не только своего организма, но и внешней среды. Всего в табачном дыме 200 компо-
нентов, 40 из них вызывают злокачественные опухоли. И все они органотропные яды, 
разрушающие клетки, причем в большей степени нервную, дыхательную, эндокринную 
системы, кровь, то есть то, что обеспечивает жизнедеятельность организма и регулиро-
вание его функций. Курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но и загряз-
няет атмосферу, подвергая опасности других людей. Установлено, что люди, находя-
щиеся в одном помещении с курильщиком, выдыхают даже больше вредных веществ, 
чем он сам. В первую очередь страдают маленькие дети, находящиеся в помещении, 
где курят. У них значительно чаще наблюдаются острые респираторные, бронхолегоч-
ные и другие заболевания. 

Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, воздейст-
вуя на него через погодные факторы. Погодные факторы включают в себя комплекс 
физических условий: атмосферное давление, влажность, степень возмущенности маг-
нитного поля Земли. До сих пор еще не удалось до конца установить механизмы реак-
ций организма человека на изменение погодных условий. А она часто дает себя знать 
нарушениями сердечной деятельности, нервными расстройствами. 

Почвенный покров Земли – важнейший компонент экологических систем суши и 
биосферы в целом. Именно через почву совершаются чрезвычайно важные в природе 
процессы возврата и минерализации, использованного организмами вещества, которое 
затем вновь идет на построение живого. Почвенный покров выполняет функции биоло-
гического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Очень 
велика роль почв и в поддержании благоприятного для жизни на суше режимов темпе-
ратуры и влажности. Одним из видов антропогенного действия на почву является заг-
рязнение пестицидами. Пестицидов используют в сельском хозяйстве для борьбы с вре-
дителями и болезнями растений. Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, 
наносят вред полезным организмам и подрывают здоровье. Неумеренное применение 
пестицидов негативно влияет на качество почвы. Кроме пестицидов используются и 
удобрения, которые способствуют росту растений. Но излишек удобрений ведет к сни-
жению качества растительной продукции, ухудшению ее вкусовых свойств, снижению 
выносливости растений к вредителям и болезням. Болезнетворное начало несут в себе 
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химические удобрения, гербициды и инсектициды, непосредственно, или с пищевыми 
продуктами попадающие к человеку. Они, накапливаясь в растениях, наносят вред здо-
ровью человека. При отрицательном действии удобрений и ядохимикатов, человек по-
лучает серьезные отравления и даже может умереть. 

Вода является основой жизни. Воде принадлежит важнейшая роль в геологической 
истории Земли, в формировании физической среды, климата и погоды на нашей пла-
нете. Вода - обязательный компонент практически всех технологических процессов - 
как сельскохозяйственного, так и промышленного производства.  Без воды невозможно 
существование живых организмов. Вода в организме основная среда, в которой протее-
кает обмен веществ у всех растений, животных и микроорганизмов, а также субстрат 
ряда химических ферментативных реакций. В процессе фотосинтеза вода вместе с угле-
кислым газом вовлекается в образование органических веществ и, таким образом, слу-
жит материалом для создания живой материи на Земле. Вода входит в состав всех жид-
костей и тканей человеческого тела, составляя около 65% всей ее массы. Потеря воды 
опаснее для организма, чем голодание: без пищи человек может прожить больше меся-
ца, без воды- всего лишь несколько дней. В воде растворяются важные для жизнедея-
тельности организма органические и неорганические вещества. Вода выполняет роль 
катализатора в организме. Все процессы, происходящие в организме человека связаны 
с водой. Достаточно отметить, что жизнь возникла в водной среде. 

Теоретически водные ресурсы неисчерпаемы, так как при рациональном исполь-
зовании они непрерывно возобновляются в процессе круговорота. Однако потребление 
воды растет такими темпами, что человечество все чаще сталкивается с проблемой, как 
обеспечить будущие потребности в ней. Большую опасность истощения водных ресур-
сов вызывает быстро возрастающее загрязнение речных, озерных и в значительной ме-
ре морских вод, вызванное сбросом в них сточных вод. 

Загрязнителей гидросферы много, и они мало чем отличаются от загрязнителей ат-
мосферы. В мировом масштабе в качестве основного загрязнителя гидросферы сегодня 
выступают нефть и нефтепродукты, попадающие в водную среду в результате добычи 
нефти, ее транспортировки, переработки и использования в качестве топлива и про-
мышленного сырья. Согласно многим источникам, ежегодно в Мировой океан посту-
пает около 25-30 млн т углеводородов нефти. Наиболее легко растворимой в водной 
среде частью нефти являются ароматические углеводороды, которые, кстати считаются 
и наиболее токсичными. Именно они представляют смертельную опасность для рыб, 
особенно мальков. Особенно чувствительны к нефтяному загрязнению пернатые. Гиб-
нут также лангусты, креветки и многие другие моллюски. Синтетические моющие 
средства, также попадающие в воду, плохо поддаются очистке. «Коварными» промыш-
ленными отходами, загрязняющими воду, являются тяжелые металлы, в основном 
ртуть, радиоактивные элементы. 

Одним из наиболее значительных источников загрязнения водных ресурсов стано-
вится сельское хозяйство. Это проявляется прежде всего в смыве удобрений. Все чаще 
водные ресурсы загрязняются гербицидами и пестицидами. 

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение различ-
ных материалов и веществ, в частности отходов промышленности, строительного мусо-
ра, взрывчатых и химических веществ, радиоактивных отходов. Объем захоронения 
составил около 10 % от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой 
океан. В шлаках присутствуют разнообразные органические вещества и соединения 
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тяжелых металлов. Эти материалы изменяют качество воды, повышается мутность во-
ды. Это приводит к гибели от удушья морских организмов. Уже в 1950 году жители Ра-
бочего поселка Минамата в Японии заметили, что странным образом гибнет рыба, а в 
1953 году жертвой непонятной болезни в этой местности стал первый человек. Через 
несколько лет выяснилось: «болезнь Минамата» - следствие ртутного отравления выб-
росами в море промышленных предприятий. За 20 лет ею заболели в общей сложности 
400 человек, 68 – с летальным исходом. 

Глобальный характер проблем, связанные с охраной природы, поставил перед чело-
вечеством задачу их решения в качестве важнейшего направления международного 
сотрудничества. Охрана среды обитания и улучшения ее состояния – проблема, требу-
ющая возрастающего внимания государственных деятелей, ученых, медиков, ибо речь 
идет о благополучии людей. Как видно, не существует единого критерия, по которому 
можно оценить все бесчисленные экологические проблемы, чтобы составить четкий пе-
речень их очередности. Наиболее эффективными способами предотвращения этих 
проблем требуется нижеследующее: 

1. Изготовление более эффективного электрооборудования 
2. Производство более экономичных автомобилей. 
3. Применение более эффективного горючего 
4. Использование альтернативных источников энергии 
5. Переработка отходов 
6. Всеобщее запрещение производства и распространения ядерного и других видов 

оружия массового поражения 
7. Способы защиты атмосферы от загрязнения 
8. Охрана вод 
Для охраны окружающей человека среды определяющим фактором является его 

здоровье, здоровье существующих и будущих поколений людей. Можно без преувели-
чения сказать: какова внешняя среда, таков и человек, таково его здоровье. И это будет 
правдой. 

Актуальность статьи. Актуальность статьи выражена в том, что на практике сфор-
мирование преставления о сущности проблемы взаимодействия человека-общество-
природы ставит определенный ряд задач, требующих своего разрешения. 

Научная новизна статьи. Это заключается в том, что вышеизложенные рекомен-
дации помогают студентам прогнозировать состояние окружающей среды, устанавли-
вать причинно - следственные связи и анализировать полученные факты. 

Практическое значение и применение статьи. Данная статья дает представление 
о социально-экологических процессах и явлениях, происходящих в современном мире, 
и станет полезной в практической деятельности как для педагогов, так и для студентов. 

                                                        
Литература 

 
1. А.А. Горелов. Социальная экология. М., 1998. 
2. Д. Эренфельд. Природа и люди. М., 1973. 
3. Т.Н. Карякина, М.В. Андреева. Социальная экология. Волгоград, 2005. 
4. Ю. Каширина. Социальная экология. М., 2012. 
                                                                                                          

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 298

 T.Ə. Tağıyeva 
 

Sosial ekologiya və insan sağlamlığı 
 

Xülasə 
 

Bəşər cəmiyyətinin müasir inkişaf mərhələsi üçün səciyyəvi olan cəhətlərdən biri də eko-
loji problemlərin təhlükəli dərəcədə artması və qloballaşmasıdır. Bu məqalədə ətraf mühitin 
əsas xüsusiyyətləri geniş şəkildə təsvir edilmiş, orqanizm-mühit münasibətlərinin kəskinləş-
məsi, sosial-ekoloji amillərin insan sağlamlığına təsiri açıqlanmışdır. Məqalədə, həmçinin,  
ekoloji problemlərin həlli yolları da göstərilmişdir. 

                                                                                                                 
                                                                                                             T.A. Tagieva 

 
Social Ecology and man’s health 

 
Summary 

 
The main peculiarities of environment are widely described and aggravating of organism – 

environmental relationship. Influence of social and ecological factors on the human health is 
described in this article. Solving ways of ecological problems are also described in this article. 
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Azərbaycan təhsilinin müasirləşdirilməsinin hazırkı mərhələsinin tələblərindən biri, funda-

mental olaraq qalması, cəmiyyətin və dövlətin cari və gələcək ehtiyaclarına cavab verməsi 
şərti ilə təhsilin keyfiyyətini təmin etməkdir. Ümumtəhsil məktəbində təhsilin müasirləşdiril-
məsi təhsilin təkcə şagirdlər tərəfindən müəyyən biliyin mənimsənilməsinə deyil, həm də on-
ların şəxsiyyətinin və qabiliyyətlərinin inkişafına yönəldilməsini nəzərdə tutur. Bu vəzifəni 
yalnız düşünən, müstəqil və fəal müəllim həyata keçirə bilər, ona görə də bu gün ali peşə təh-
silini gələcək müəllimlərin təfəkkürünün inkişafına yönəltməyə ehtiyac var. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ali təhsil müəssisələrində gələcək müəllimlərin məhsuldar təfək-
kürünün inkişafına kifayət qədər diqqət yetirilmir. Bu gün təlim prosesində təfəkkürün inkişa-
fı daha çox təsadüfi xarakter daşıyır və müəllimdən çox deyil, şagirdin özünün şəxsi fəaliyyə-
tindən asılıdır. 

Sosial dəyişikliklər müasir məktəb qarşısında bir sıra mürəkkəb vəzifələr qoyur, onların 
həlli olmadan məzunlarının idrak, transformasiya, dəyər yönümlü fəaliyyətinin uğurunu və 
zəruri şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin inkişafını təmin etmək mümkün deyil: intellektual yetkin-
lik, dünya və insanlarla qarşılıqlı əlaqənin çətin vəziyyətlərində fəaliyyətin məqsədlərini müs-
təqil formalaşdırmaq, fəaliyyətin məqsədinə çatmaq üçün yolların refleksli seçimini həyata 
keçirmək və müxtəlif problemlərin həlli üçün onun dəyər əsaslarını müəyyən etmək bacarığı. 

Bu şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin tərbiyəsi daha çox gələcək müəllimdən, onun gələcək üçün 
düşünmək və əvvəlki təcrübəyə əsaslanaraq qarşıya qoyulmuş məqsədlərə adekvat hərəkət et-
mək bacarığından asılıdır. Gələcək müəllim ziddiyyətlərlə yüklənmiş təcrübəni mexaniki su-
rətdə köçürmür; bir tərəfdən təcrübə mənimsənilmiş kimi görünür, digər tərəfdən isə elə tək-
milləşməyə məruz qalır ki, fəaliyyətin gözlənilən nəticələri “şagirdin dəyişməsində, irəlilə-
məsində, inkişafında, onun konsepsiya və ideyalarının, baxış və inanclarının, praktiki bacarıq 
və vərdişlərinin  inkişafında ifadəsi kimi görünür” (Y.N. Kulyutkin). 

Müəllim öz fəaliyyəti ilə özünün “yaşadığı”, tələbələrin isə “yaşadığı” pedaqoji məkanı 
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qurur və hər hansı pedaqoji hərəkəti müşayiət edən təfəkkürü “xüsusi fəal münasibət kimi do-
ğulur” (M.B. Turovski). Eyni zamanda yaratdığı məkanı idarə edir. (M.M. Kaşapov) 

Ümumilikdə insanın təfəkkürünün, xüsusən də müəllimin təfəkkürünün formalaşması yeni 
problem deyil. Assosiativ psixologiyadan (T. Ziegen) yaranan təfəkkür problemi Vürzburq 
məktəbinin alimlərinin (O. Külpe, K. Marbe və s.), Gestal psixoloqlarının (M. Vertheimer, V. 
Kellerin) əsərlərində (K. Dunker və s.), motivasiyanın koqnitiv nəzəriyyəsinin nümayəndələri 
(L. Festinger, K. Jung, A. Maslow və s.) və digər xarici məktəblərdə araşdırılmışdır. 

Rus psixologiyasında təfəkkür problemini A.V. Bruşlinski, V.V. Davydov, V.V. Znakov, 
A.N. Leontyev, A.R. Luriya, T.K. Muxina, O.K. Tixomirov, V.D. Şadrikov və b. tədqiq edib 
və əhəmiyyətini dərk etmişlər.  

Məhsuldar pedaqoji təfəkkür və onun gələcək müəllimdə formalaşması haqqında elmi fi-
kirləri daha da dərinləşdirmək üçün bu hadisənin öyrənilməsi zamanı yaranan çoxsaylı prob-
lemlər arasında, fikrimizcə, məhsuldar pedaqoji təfəkkürün mahiyyətini müəyyənləşdirməklə 
bağlı olanları araşdırmaq lazımdır. Düşünmək, məzmununu əsaslandırmaq və aksioloji tərəfi-
ni açmaq. 

Tədqiqatların təhlili göstərir ki, pedaqoji təfəkkürün formalaşması problemi bir qayda ola-
raq, psixologiya elminin kontekstində, ixtisasların artırılması üçün psixoloji ehtiyatların axta-
rışı aspektində öyrənilir. Pedaqoji elm bütövlükdə gələcək müəllimlərin hazırlanmasına və 
xüsusilə məhsuldar pedaqoji təfəkkürün formalaşmasına müxtəlif yanaşmaların həyata keçiril-
məsi yollarını axtarır. Lakin pedaqoji təcrübədə gələcək müəllimin məhsuldar pedaqoji təfək-
kürünün formalaşmasına problemli-metodiki, problemli-dialoji, problemli-didaktik və s. kimi 
yanaşmalar heç də həmişə uğurla həyata keçirilmir. Bu, təkcə universitet müəllimlərinin üs-
tünlük təşkil edən stereotipik fəaliyyət üsullarını aradan qaldırmağa çalışmadıqları üçün deyil, 
həm də ənənəvi təhsil paradiqmasından keçidin vacib şərti olan məhsuldar pedaqoji təfəkkür 
kimi bir fenomenin mahiyyətini tam dərk etmədikləri üçün baş verir.  

Yuxarıdakı ziddiyyətlərin həlli yollarını tapmaq istəyi tədqiqatımızın problemini müəy-
yənləşdirdi. Nəzəri baxımdan bu, tələbənin - gələcək müəllimin məhsuldar pedaqoji təfəkkü-
rünün formalaşmasına yanaşmanın əsaslandırılması problemidir. Praktik baxımdan - əməl 
edilməsi gələcək müəllimin məhsuldar pedaqoji təfəkkürünün formalaşmasına kömək edən 
pedaqoji şərtlərin müəyyən edilməsi problemi. 

Əgər müəllimin məhsuldar pedaqoji təfəkkürü şagirdə münasibət vasitəsilə üzə çıxırsa, tə-
fəkkürün kateqoriyalı aparatı isə pedaqoji fəaliyyətin məzmununu müəyyən edir, problemli 
pedaqoji situasiyaların və pedaqoji vəzifələrin həlli prosesini istiqamətləndirir və tənzimləyir-
sə, məhsuldar pedaqoji təfəkkür formalaşır. Gələcək müəllimin təfəkkürü aşağıdakı pedaqoji 
şərtlərə əməl olunarsa uğurlu ola bilər: 

— tələbələrin təfəkkürünün kateqoriyalı aparatının formalaşması onun praktiki pedaqoji 
fəaliyyətə dəyər yönümü verən aksioloji göstərişlərlə doldurulması ilə vəhdətdə həyata keçi-
rilir; 

— tələbələrin məhsuldar pedaqoji təfəkkürün mahiyyətini dərk etməsi universitet müəlli-
mi tərəfindən tələbə şəxsiyyətinə humanist yanaşma kontekstində həyata keçirilir; 

— tələbələrin pedaqoji vəziyyətlərin və vəzifələrin həlli təcrübəsini mənimsəməsi onların 
vahid pedaqoji əksinin inkişafı ilə birləşdirilir, ümumi elmi səviyyəsi onları həm tələbələrin, 
həm də tələbələrin sosial-pedaqoji reallığı və onun ziddiyyətlərini dərk etmək sferasına gəti-
rir; 

— tələbələrin pedaqoji vəziyyətin problemliliyinin fövqəl-situasiya səviyyəsini aşkar et-
mək qabiliyyətinin inkişafı, metodik dərketmə mövzusu müxtəlif növ elmi biliklərin hərəkəti 
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prosesi olan təlim prosesinin belə təşkili ilə asanlaşdırılır. Nəzəriyyədən təcrübəyə (konkret-
ləşməyə) və təcrübədən nəzəriyyəyə (abstraksiya) və təhlilin özü isə şagirdin fəaliyyətinin nə-
ticələri baxımından həyata keçirilir; 

— problemin fövqəladə səviyyəsi aşkar edildikdə, gələcək müəllimlər tərəfindən vahid pe-
daqoji fəaliyyət kontekstinin saxlanması və genişləndirilməsi yeni əlaqələrin qurulması və 
aparıcı ideyanın təcəssümü üçün müxtəlif variantları ehtiva edən zəruri ümumiləşdirmələrin 
həyata keçirilməsi ilə asanlaşdırılır; 

Müəllimin pedaqoji təfəkkürünün formalaşmasına müxtəlif yanaşmaların təhlili nəticəsin-
də məlum olunur ki, gələcək müəllimin məhsuldar pedaqoji təfəkkürünün formalaşdırılması 
probleminin həlli üçün ən adekvat olanı problemli-metodiki və problemli-dialoji yanaşmalar-
dır. Tələbənin — gələcək müəllimin problemli-metodiki səviyyədə məhsuldar pedaqoji təfək-
kürünün formalaşdırılması ona tipik pedaqoji problemlərin həlli üçün metodologiya hazırla-
mağa, prinsipləri, metodları, metodları, üsulları, meyarları, qiymətləndirmə göstəricilərini in-
kişaf etdirməyə imkan verir. Gələcək müəllimin məhsuldar pedaqoji təfəkkürünün formalaş-
masına problemli-metodoloji yanaşmanı həyata keçirərkən nəzəri anlayışın mövzusu pedaqoji 
vəziyyətin həlli, tələbənin düşüncə hərəkəti prosesinin aparıcı ideyasının yaranmasından iba-
rətdir. Onun həyata keçirilməsinin konkret yollarının işlənib hazırlanmasının həllidir. Bu ya-
naşma gələcək müəllimin məhsuldar pedaqoji təfəkkürünün inkişafında konstruktiv rol oyna-
yır, çünki təfəkkürün kateqoriyalı strukturları gələcək müəllimə məlumatı, şagird haqqında, 
pedaqoji reallıq haqqında və s. onun üçün kateqorik xarakter alır. Eyni zamanda, gələcək 
müəllimin məhsuldar pedaqoji təfəkkürünün formalaşdırılması, onun həddindən artıq situasi-
yalı problemləri aşkara çıxarmaq və həyata keçirmək bacarığının inkişafı təhsilin müxtəlif təş-
kilati formalarında modelləşdirilmiş və tədris zamanı yaranan pedaqoji problemli situasiyala-
rın həlli yolu ilə həyata keçirilir.  

Peşəkar pedaqoji təfəkkürün formalaşması probleminə dair elmi ədəbiyyatın təhlili göstə-
rir ki, alimlər tədqiqat predmetindən və həll etdikləri vəzifələrdən asılı olaraq onun formalaş-
ması və inkişafı üçün müxtəlif yanaşmalardan istifadə edirlər. Belə ki, M.M. Kaşapov müəlli-
min təfəkkürünün formalaşdırılması problemi ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə olunan problem-
metodiki, operativ, problem-normativ, funksional-əməliyyat, problem-didaktik, problem-dia-
loq, problem-evristik kimi yanaşmaları təhlil edərək, göstərə bilib. 

Təlim prosesində şagirdlərdə pedaqoji nəzəriyyəni mənimsəmək meylinin inkişafını təmin 
edən şərait yaradıldıqda, bu vəzifələrin həlli praktik fəaliyyətdə uşağa münasibətdə həyata ke-
çirilən reallığa çevrilir, tələbələrin inkişafına və formalaşmasına kömək etmək üçün istiqamət-
ləndirilir. Tələbənin uşağa dəyərli münasibəti onun şəxsiyyət, fərd və fəaliyyət subyekti kimi 
formalaşmasını təmin edir. 

Bu şəraitin yaradılması ümumi pedaqoji təlimin məzmununun formalaşması üçün əsas 
olacaq, məhsuldar pedaqoji təfəkkürün inkişafı və formalaşması prosesində baş verən belə bir 
yanaşmanın həyata keçirilməsini tələb edir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə tələbələrdə məhsuldar təfəkkürün inkişafına yönələn ad-
dımlar bir daha nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə gələcək müəllimin təfəkkürünün inkişafı haqqqında 
geniş məlumat verilir. 

Məqanin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil mək-
təblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Развитие продуктивного мышления будущего  
учителя информатики в учебном процессе 

 
Резюме 

 
Проблема формирования продуктивного педагогического мышления будущего учи-

теля является важной социально-педагогической проблемой. Ее решение связано с под-
готовкой учителя, умеющего формулировать цели деятельности с точки зрения резуль-
татов деятельности учащегося, с точки зрения его развития и успешности в познава-
тельной, преобразовательной, ценностной работе. 

Решение проблемы потребовало от нас обращения к зарубежным и отечественным 
психологическим теориям человеческого мышления. Анализ и осмысление теорий пси-
хологического мышления, определяющих форму современного научного знания о 
мышлении человека, выявил существование различных школ и направлений, изучаю-
щих эту проблему в разных аспектах. 

 
S.B. Mazanova, G.I. Guluzade 

 
Productive of future computer science teacher  

in the teaching process development of thinking 
 

Summary 
 

The problem of formation of the productive teacher of the future teacher is an important 
socio-pedagogical problem. His solution is due to the preparation of a teacher who can form 
the objectives of his development and cognitive, transformative, valuable work in terms of 
success in the point of success. 

The solution to the problem requires us to appeal to foreign and local psychological 
theories of human thinking. Analysis and understanding of psychological thinking theories 
determining the form of modern scientific knowledge of human thinking revealed the 
existence of various schools and directions studying in various aspects. 
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вание, объекты, методы, классы, примеры классов, свойства 
Key words: OPP, inheritance, encapsulation, polymorphism, programming, objects, 

methods, classes, class examples, properties 
  
Qeyd edək ki, hazırda müxtəlif mürəkkəblik dərəcələrinə malik sistemlərin işlənib hazır-

lanmasında obyektyönlü yanaşma qəbul edilir. Prosedur yönümlü dillərin dezavantajı iki 
problemin olmasıdır: funksiyaların qlobal məlumatlara qeyri-məhdud çıxışı və struktur yanaş-
manın əsasını təşkil edən məlumatların və funksiyaların ayrılmasının real dünyanın mənzərə-
sini zəif əks etdirməsi.  

 OOP-nin yaranması və inkişafı tarixi. 
OOP-struktur proqramlaşdırma üsullarının sənaye proqram məhsullarının artan mürəkkəb-

liyinin öhdəsindən gəlməyə daha imkan vermədiyi zaman proqram böhranının növbəti mərhə-
ləsinə reaksiya kimi ortaya çıxan bir texnologiya kimi başa düşülür. OOP, proqramlaşdırmaya 
prosessual yanaşmadan və parçalanmaya alqoritmik yanaşmadan istifadə edərək mürəkkəb 
proqram sistemlərinin yaradılması prosesinə xas olan bəzi problemlərin həlli məqsədi ilə pro-
sedur proqramlaşdırma konsepsiyasının inkişafı kimi yaradılmışdır. Əlbəttə ki, OOP istifadə 
edərkən planlaşdırma prosesi sadələşdirilmişdir, çünki proqramın obyektləri real dünyanın ob-
yektlərinə uyğundur. İlk proqramçılar maşın kodlarından istifadə edərək proqramlar yazdılar. 
Bu yanaşmanın mürəkkəbliyi səbəbindən insan tərəfindən yazılmış və başa düşülən mətni ma-
şın kodlarına çevirən proqram yaratmaq zərurəti yarandı. Belə proqram “kompilyator”, proq-
ramın mənbə kodunu yazmaq üçün istifadə olunan dil isə “proqramlaşdırma dili” adlanır. İlk 
tərtibçi “Assembler” idi. Sonradan bir çox müxtəlif proqramlaşdırma dilləri yaradıldı, məsə-
lən: C, ADA, FoxPro, Fortran, Basic, Pascal və s. İnkişafın növbəti mərhələsi obyekt yönüm-
lü proqramlaşdırma idi. Bu paradiqmaya uyğun gələn dillər meydana çıxdı, məsələn: C++, 
Object Pascal. Proqram təminatının işlənmə sürəti ilə kodun icra sürəti arasında mübarizə 
aparılmışdır. 

Proqramlaşdırmaya prosessual yanaşmadan sonra proqramlaşdırma texnologiyalarının in-
kişafında növbəti addım OOP-nin meydana çıxması oldu. Proqram kodu artıq “düz” deyil və 
proqramçı təkcə prosedur və funksiyalara deyil, həm də bütün siniflərə tabedir. 
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 Bu gün 2500-dən çox yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dili mövcuddur. Bu, xüsusi dil-
lərin müəyyən mövzu sahələrinə yönəldilməsi, eləcə də yeni dillərin meydana gəlməsinin tər-
tibatçılara getdikcə daha mürəkkəb problemləri həll etməyə imkan verməsi ilə əlaqədardır. 
1960-cı illərdə hazırlanmış Simula dili əksər müasir obyekt və obyektyönlü dillərin ortaq əc-
dadı hesab olunur. Bu dil ALGOL dilinin ideyalarını inkapsulyasiya və irsiyyət anlayışı ilə ta-
mamlayırdı. Aşağıdakı ən əhəmiyyətli və populyar obyekt və obyektyönlü proqramlaşdırma 
dillərinin şəcərəsini göstərir, burada dilin inkişafının intensivliyi düzbucaqlının uzunluğu ilə 
göstərilir və oxlar bəzi dillərin digərlərinə təsirini göstərir. 

Simula dili obyektlər, siniflər, virtual metodlar kimi inqilabi ideyalar təklif edirdi, lakin o 
zamanlar belə qəbul edilmirdi.  Proqramlaşdırmaya yeni, qeyri-prosedural baxış Alan Kay və 
Dan İnqalls tərəfindən Smalltalk dilində təklif edilmişdir ki, burada “sinif” dil konstruksiyala-
rının qalan hissəsi üçün əsas ideyaya çevrilmişdir. Məhz bu dil ilk geniş tanınan obyektyönlü 
proqramlaşdırma dili hesab olunur. Hal-hazırda OOP paradiqmasını həyata keçirən tətbiqi 
proqramlaşdırma dillərinin sayı digər paradiqmaları həyata keçirən dillərin sayından çoxdur.  
Ən populyar proqramlaşdırma dilləri (С++, Delphi, , Java və s.) Simula obyekt modelini hə-
yata keçirir. Smalltalk modelinə əsaslanan dillərə nümunələr Python və Ruby-dir.   

 
            Şəkil 1. – Ən mühüm proqramlaşdırma dillərinin şəcərəsi. 
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OOP-un əsas anlayışları. 
OOP hər biri müəyyən bir sinfin (xüsusi növün) həyata keçirilməsi olan obyektlər toplusu 

kimi proqramı təqdim etməyə əsaslanan proqramlaşdırma metodologiyasıdır və siniflər prin-
siplərə əsaslanan bir iyerarxiya təşkil edir. 

OOP-dan istifadə edərək proqramlar hazırlayarkən, obyektyönlü parçalanma istifadə edilə 
bilər, halbuki əvvəllər proqramlaşdırmaya prosedur yanaşması halında, alqoritmik parçalanma 
baş verirdi. OOP və strukturlaşdırılmış proqramlaşdırma arasındakı ilk təəccüblü fərq siniflə-
rin istifadəsidir. Sinif məlumat strukturlarını və verilənlərin emal funksiyalarını birləşdirən 
proqramçı tərəfindən müəyyən edilmiş tipdir. “Sinif” tipli verilənlərin spesifik dəyişənləri sin-
fin nümunələri və ya obyektləri adlanır . 

Sinifdə sahə adlanan sabitlər və dəyişənlər, həmçinin onlar üzərində yerinə yetirilən əmə-
liyyatlar və funksiyalar var. Sinif funksiyaları metodlar adlanır (digər adı üzv funksiyalarıdır).  
Güman edilir ki, sinif sahələrinə giriş yalnız müvafiq metodları çağırmaqla mümkündür. Sa-
hələr və metodlar sinfin elementləridir (üzvləri). İctimai hissədə yerləşən metodlar sinfin in-
terfeysini təşkil edir və müvafiq sinif obyekti vasitəsilə müştəri tərəfindən sərbəst şəkildə ça-
ğırıla bilər. Sinfin özəl bölməsinə yalnız öz metodlarından, qorunan bölməyə isə yalnız öz 
metodlarından, həmçinin nəsil siniflərin metodlarından daxil olmaq olar. Sinif — “Xassələr, 
üsullar və hadisələr toplusu”dur. Bu halda “kolleksiya” sinfin fəaliyyətinin metodlar, xassələr 
və hadisələrlə məcmu şəkildə təmin edilməsi deməkdir. 

Obyekt — bir sinfin nümunəsidir. Obyekt bütövlükdə fəaliyyət göstərir, müvafiq sinif  ha-
disələrinə uyğun metodlarla cavab verir.  

Hər bir sinfə iki məcburi metodun daxil olması vacibdir: obyekt (konstruktor) yaratmaq, 
obyekti məhv etmək (dağıdıcı) və obyektin yaradılması prosesi başlatma adlanır. Sinfin yalnız 
bəzi xüsusiyyətləri ictimai olmalıdır. OOP-da siniflərin rolu ondan ibarətdir ki, onlar həmişə 
obyektyönlü texnologiyaların yaranmasından əvvəl ayrılmış iki funksiyanı yerinə yetirirlər: 
sinif həm modul, həm də bir növdür. Növ müəyyən dinamik obyektlərin – proqramın icrası 
zamanı işlənmiş verilənlər elementlərinin statistik təsviridir. OOP sahəsində ən mühüm nai-
liyyətlərdən biri bəzən dizayn nümunələri adlanan dizayn nümunələrinin metodologiyasıdır. 

OOP-un əsas xassələri. 
OOP-un əsas prinsipləri: qablaşdırma və ya inkapsulyasiya; miras; polimorfizm; mesaj 

ötürülməsi. 
OOP-da irsiyyət  onun əsasını təşkil edir. Başa düşmək lazımdır ki, nəsil – başqa siniflərin 

törədiyi sinif, əcdadın xüsusiyyətlərini miras alır – başqa bir sinifdən yaranan və ya yaranan 
bir sinif. Ona görə də uşaq həmişə hansı xassələrə malik olduğunu “bilir”, əcdad isə öz övla-
dının xassələrini “bilə” bilməz, çünki o, yeni sinfə əlavə olunacaq xassələri “bilir”. Bu irsiyyət 
üsulu obyektyönlü dillərdə qəbul edilir. 

 Deməli, mövcud kodu təkrar istifadə etməyə imkan verən irsiyyətdir. Mövcud koddan is-
tifadə etmək üçün proqramçı mövcud siniflər əsasında yeni sinif yaradır. Nəticədə vərəsəlik 
iki funksiyanı yerinə yetirir: kodun təkrarlanmasının qarşısının alınması, işin düzgün istiqa-
mətdə inkişafı. Ana sinif və onun nəsilləri arasındakı əlaqə “Vərəslik İerarxiyası” adlanır. 

Polimorfizm mənaca oxşar məsələləri müxtəlif yollarla həll etmək üçün əlaqəli obyektlə-
rin xassəsinə aiddir. Məsələn, hərəkət “Qaçmaq” əksər heyvanlar üçün ümumidir. Ancaq on-
ların hər biri fərqli şəkildə işləyir. 

Polimorfizm bir hərəkətə vahid ad verilməsidir, daha sonra iyerarxiyadakı hər bir obyekt 
bu hərəkəti özünə uyğun şəkildə yerinə yetirməklə, obyektlərin iyerarxiyasında yuxarı və aşa-
ğı paylaşılır Qeyd edək ki, “polimorfizm” bir neçə formaya malik olmaq qabiliyyətidir. Ob-
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yektyönlü inkişafda bu, icra zamanı müxtəlif tipli obyektlərə əlavə oluna bilən obyektlərə 
(məlumat strukturlarının elementlərinə) aiddir. Polimorfizm müxtəlif problemlərin həlli üçün 
eyni funksiyalardan istifadə etməyə imkan verir və bir adın məzmunu obyektin növündən asılı 
olan müxtəlif hərəkətləri ehtiva etməsində əks olunur. Eyni baza sinfinin törəmələri polimorf 
hesab olunur. Bu o deməkdir ki, onların həm ümumi xüsusiyyətləri, həm də öz xüsusiyyətləri 
var. Məsələn nəsli ev olan qaraj nümunəsində polimorfizmin mümkünlüyünü izah edək: “Tə-
səvvür edək ki, qarajın qapısı açılır, evin qapısı isə yan tərəfə açılmalıdır. Ev qarajdandır, ona 
görə də onun qapısı da açılacaq. Onda necə olmaq olar? Yalnız evdə qapının açılması prose-
durunu dəyişdirməlisiniz (yenidən yazmalısınız). Sonra ev qarajın bütün xüsusiyyətlərini ala-
caq, ancaq qapı açıldıqda, öz prosedurunu əvəz edəcəkdir.  Başqa sözlə, polimorfizm müxtəlif 
iyerarxiyadakı obyektlərin eyni hadisəyə fərqli reaksiyasıdır. Polimorfizm əməliyyatlar və 
funksiyalar üçün çoxlu təriflər yaratmağa imkan verir. Hansı tərifin istifadə edilməsi proqra-
mın kontekstindən asılıdır. OOP polimorfizmlə bağlı xüsusiyyətləri təqdim edir, məsələn: 
funksiya şablonları, funksiyaların həddən artıq yüklənməsi, operatorun həddən artıq yüklən-
məsi, virtual metodların istifadəsi, sinif şablonları (6, s. 163). Operatorun həddən artıq yük-
lənməsi sizə daxili C++ növlərində istifadə etdiyiniz eyni operatorları öz siniflərinizdə istifadə 
etməyə imkan verir. Virtual metodlar baza və törəmə siniflərin eyni adlı metodları arasında 
icra zamanı istədiyiniz metodu seçmək imkanı verir. Sinif şablonları məlumat növləri ilə bağlı 
invariant olan sinifləri təsvir etməyə imkan verir. İnkapsulyasiya “müəyyən bir tikinti blokun-
dan (koddan) istifadə edən bir tərtibatçının bu tikinti blokundan düzgün istifadə etmək üçün 
əslində necə həyata keçirildiyini və işlədiyini bilməsi lazım olmayan bir xüsusiyyət” kimi ba-
şa düşülür. 

OOP paradiqmasının yaranması mürəkkəb proqram sistemlərinin qurulmasında yaranan 
problemlərin həlli zərurətindən irəli gəlirdi. OOP-un tarixi ilə bağlı ən mühüm hadisələr 
OOP-un əsas aspektlərini ehtiva edən Simula dilinin yaranması, həmçinin ilk obyektyönlü 
proqramlaşdırma dili olan Smalltalk-ın meydana çıxmasıdır. 

Məqalənin aktuallığı. OOP konsepsiyasının öyrənilməsinin aktuallığı ondan ibarətdir ki, 
OOP proqram təminatının işlənib hazırlanmasında populyar proqramlaşdırma paradiqmasıdır 
ki, bu da proqramçıya OOP-ni başa düşməyi və tətbiq etməyi zəruri edir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə obyektyönlü proqramlaşdırmanın (OOP) əsas anlayış-
ları və xüsusiyyətləri, habelə bu paradiqmanın yaranması və inkişafı şəraiti müzakirə olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən informatika fənnini tədris edən 
müəllim və tələbələr istifadə edə bilər. 
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Biznes təhlili, böyük məlumat və ya verilənlər bazası administratorunu əhatə edən bir kar-

yera planlaşdırırsınızsa, onda siz SQL, MySQL-in nə olduğunu dəqiq başa düşməlisiniz. Veri-
lənlər bazası ilə əlaqəli bir iş axtarırsınızsa, bu əsas anlayışları görməməzlikdən keçə bilməz-
siniz. 

Yalnız SQL və MySQL-i başa düşmək deyil, həm də onlar arasındakı əsas fərqi də başa 
düşməlisiniz. 

Bu yazıda SQL və MySQL arasındakı fərqi başa düşmək üçün sizə bələdçilik edəcəyik. 
İnternetin və onlayn biznesin inkişafı hər bir sənaye bazarının rəqəmsal tərəfini araşdırma-

ğa vadar etdi. Pandemiya həm də müəssisələrin rəqəmsallaşması və internetdə mövcudluğu 
üçün mühüm katalizator rolunu oynadı. Bütün bunlar məlumat analitikləri, biznes inzibatçıla-
rı, verilənlər bazası administratorları və s. üçün yeni imkanlar yaratdı. Bunun səbəbi isə məlu-
matların strateji qərarların qəbulu üçün əsas mənbəyə çevrilməsi idi. 

Konveyrlərin yaranmasına olan böyük tələbatı nəzərə alsaq məlumatların idarə edilməsi, 
təhlili, saxlanması və qorunması üçün peşəkarlara proqram təminatı və alətlər tələb olunur. 
Beləcə texnologiya bizi verilənlər bazası, verilənlər bazası sistemləri, SQL və MySQL ilə belə 
tanış etdi. 

MySQL və SQL arasındakı fərqə keçməzdən əvvəl bir neçə terminlərə nəzər salaq. 
Verilənlər bazası nədir – kompüterin yaddaşında müxtəlif tiplı (mətn, rəqəm, zaman, pul, 

memo, OLE, məntiqi və s.) verilənlərin saxlanması üçün istifadə edilən xüsusi strukturlaşdı-
rılmış yerdir. Bu, asan əlçatan və istifadə üçün bizə istənilən növ və ya böyük həcmdə məlu-
matı saxlamağa imkan verən texnologiyadır. 

Bir çox məqsədlər üçün istifadə edilə bilən çox sayda verilənlər bazası mövcuddur. Misal 
üçün Universitetin bütün məlumatlarını bir nöqtədən idarə edən mərkəzləşdirilmiş verilənlər 
bazası və ya məlumatların onlayn əldə edilə bilməsi üçün serverdə saxlanılan bulud verilənlər 
bazası. 

RDBMS - verilənlər bazasını idarə etmək, əldə etmək və saxlamaq üçün bir sistem tələb 
olunur. Buna verilənlər bazası idarəetmə sistemi deyilir. 
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RDBMS (Relational Database Management System) verilənlər bazalarını cədvəl formatın-
da təşkil etməyə, saxlamağa, əldə etməyə və idarə etməyə imkan verən verilənlər bazası siste-
minin təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Bu, böyük miqdarda məlumatların idarə edilməsi üçün 
məlumat analitikləri və ya verilənlər bazası administratorları tərəfindən ən çox istifadə olunan 
vasitələrdən biridir. 

RDBMS bir çox yüksək səviyyəli şirkətlər üçün ilk seçimdir, çünki o, məlumatları aşağı-
dakı üstünlükləri təmin edir: 

— Məhdud sayda məlumat ehtiyatı ( Məlumat Ehtiyatı (Data Redundancy) - verilənlər ba-
zası və ya məlumat saxlama texnologiyası daxilində yaradılan bir şərtdir. Bu şərt, eyni məlu-
mat parçasının iki ayrı yerdə saxlanmağına imkan verir. Bu, bir verilənlər bazası daxilində iki 
fərqli sahə və ya birdən çox proqram mühitində və ya platformada iki fərqli yer deməkdir. Ve-
rilənlər hər dəfə təkrarlandıqda, o, məlumat ehtiyatını (Data Redundancy) təşkil edir.) 

— Məlumat Təhlükəsizliyi. 
— Asan məlumatların bərpası və ehtiyat nüsxəsi. 
— Təkmilləşdirilmiş Məlumat İstifadəsi. 
— Birdən çox istifadəçi məlumat əldə etmə imkanı. 
RDBMS nümunələrindən bəziləri MYSQL, Oracle və s. 
SQL və ya strukturlaşdırılmış sorğu dili (Structured Query Language) - verilənlər ba-

zası idarəetmə sistemində məlumatların alınması, idarə edilməsi, saxlanması funksiyasını tə-
min edən bir proqramlaşdırma dilidir. 

Hər hansı bir proqram yaratmaq üçün sizə proqramlaşdırma dili lazım olacaq. Eyni ilə ve-
rilənlər bazalarını idarə etmək üçün sizə proqramlaşdırma dili lazımdır. 

SQL ifadələrinin vəziyyəti deklarativ xarakter daşıyır və SQL Query kimi tanınır. Fəaliy-
yətin məqsədini müəyyən etmək üçün sorğuları yazarkən istifadə edilə bilən müxtəlif SQL 
əmrləri var. 

Əsas əmrlərdən bəziləri və onların funksiyaları bunlardır: 
 SELECT: verilənlər bazasından məlumatları çıxarır 
 CREATE DATABASE: yeni verilənlər bazası yaradır 
 DELETE: verilənlər bazasından məlumatları silir 
 ALTER TABLE: cədvəli dəyişdirir 
 INSERT INTO: verilənlər bazasına yeni məlumatları daxil edir 
 CREATE TABLE: verilənlər bazası daxilində yeni cədvəl yaradır 
 UPDATE: verilənlər bazasındakı məlumatları yeniləyir 
 FROM: cədvəlin xüsusi sütunlarından məlumatları əldə etməyə imkan yaradır 
 WHERE: qeydləri şərtlər əsasında filterləyir. 
Hər bir SQL sorğusunun formatı və strukturu xüsusidir və hərflərə həssasdır. SQL ifadələ-

rini yazarkən qüsursuz olmalıdır. Tutaq ki, data_science cədvəlindən bütün məlumatları çı-
xarmaq üçün SQL sorğu strukturu aşağıdakı kimi olacaq: 

SELECT * FROM data_science; 
Nəzərə alınmalı olanlar: 
 Bəyanat əmrlə başlayacaq. 
 Sorğunun sonu nöqtəli vergüllə qeyd olunacaq. 
 '*' simvolu “hər şeyi” mənası verir. 
Ümumi müddəalardan başqa, AS (cədvəl və ya sütun adı üçün ləqəb yaratmaq üçün sor-

ğu), BETWEEN (verilmiş diapazondan verilənləri və ya dəyərləri seçməyə imkan verir), 
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LIMIT (müəyyən edilmiş nömrədən məlumat əldə etmək) kimi bir çox SQL açar sözləri var. 
SQL portativliyi, sorğuların daha sürətli işlənməsi və verilənlər bazalarının axtarışında və 

idarə edilməsində səmərəliliyinə görə bir çox təşkilatlar tərəfindən istifadə edilən standartlaş-
dırılmış, interaktiv proqramlaşdırma dilidir. 

MySQL - Oracle Korporasiyasına məxsus olan və idarə olunan MySQL, əlaqəli verilənlər 
bazası idarəetmə sisteminin bir növüdür. Bu, əlaqəli verilənlər bazalarını saxlamağa, əldə et-
məyə və idarə etməyə imkan verən açıq mənbəli platformadır. 

MySQL verilənlər bazasında hərəkətləri yerinə yetirmək üçün SQL sorğularından istifadə 
edir. MySQL daha sürətli, səmərəli, etibarlı və istifadəsi asan olan ən populyar RDBMS-lər-
dən biridir. 

Yahoo, Google, Facebook və bir çox digər şirkətlər böyük həcmdə məlumatların idarə 
edilməsi üçün MySQL verilənlər bazası sistemini seçirlər. 

MySQL-dən istifadənin üstünlükləri bunlardır: 
 Açıq mənbə 
 Məlumat Təhlükəsizliyi 
 Tələb üzrə çeviklik və miqyaslamaq 
 Görkəmli Performans 
 İş prosesinə hərtərəfli nəzarət 
 Tam Transaksiya Yardımı 
MySQL - Windows, Linux və ya macOS platformalar ilə çalışan C++, C, Java, Python və 

s. müasir proqramlaşdırma dilləri ilə uyğun gəlir. Onun universallığı və çarpaz platforma uy-
ğunlaşması onu müştəriləri üçün innovativ və yüksək səviyyəli məhsula çevirir. 

 
SQL və MySQL arasındakı fərq 

İnsanların SQL nə ilə MySQL arasında çaşdığı zamanlar olur. Beləliklə, SQL və MySQL 
arasındakı əsas fərqə baxaq. 

 

Əsas 
Kateqoriyalar SQL MySQL 

Developerlər / 
Sahiblər 

SQL Microsoft Corporation tərə-
findən hazırlanmışdır. 

MySQL MySQL AB tərəfindən 
hazırlanıb, lakin hazırda Oracle 
Corporation tərəfindən alınıb və ona 
məxsusdur. 

Funksiya 

SQL verilənlər bazası sistemin-
dən verilənləri idarə etmək və 
əldə etmək üçün istifadə edilən 
strukturlaşdırılmış sorğu dilidir 

MySQL verilənlər bazalarından 
məlumatları sorğulamaq üçün SQL-
dən istifadə edən əlaqəli verilənlər 
bazası sistemidir. 

Sintaksis və 
Format 

Sintaksis və format sabitdir, dek-
larativdir və istifadəsi asandır. 
Müddəa ilə başlayın və nöqtəli 
vergüllə bitir. 

MySQL proqram təminatıdır və 
proqramlaşdırma dili deyil, buna 
görə də onun heç bir əmri və ya 
xüsusi formatı yoxdur. 
Bununla belə, təkmilləşdirilmiş 
performans üçün MySQL-in ən son 
yeniləmələri və versiyaları 
mövcuddur. 
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Lisenziyalaşdır
-
ma/Mövcudluq 

SQL, Microsoft-a məxsus olan 
və başqaları üçün pulsuz olaraq 
açıq olmayan mülkiyyətə əsasla-
nan proqramdır. 

MySQL hər kəsə giriş imkanı verən 
açıq mənbəli pulsuz platformadır. 

Platforma 
dəstəyi 

SQL WIndows üçün qurulmuş-
dur, qismən Linux, ən son versi-
yaları macOS üçün işləyir. 

MySQL kross-platformalar üçün 
uyğunlaşdırıla bilir, Linux, macOS, 
Windows üçün yaxşı işləyir. 

Dil dəstəyi 
SQL özlüyündə verilənlər bazası 
sistemləri üçün istifadə olunan 
proqramlaşdırma dilidir. 

MySQL C, C++, Perl, PHP, Python, 
Ruby və bir çox başqa proq-
ramlaşdırma dillərini dəstəkləyir. 

Saxlama 
Mühərriki 

SQL müxtəlif əməliyyatlar üçün 
yalnız bir yaddaş mühərrikini 
dəstəkləyir 

MySQL müxtəlif yaddaş mühər-
riklərini dəstəkləyir və müxtəlif 
funksiyalar və əməliyyatlar üçün çox 
yer tutmur. O, həmçinin plagin 
saxlama mühərrikini də işə salır. 

Məlumat 
Təhlükəsizliyi 

SQL serverləri heç bir üçüncü 
tərəfin və ya kənar şəxslərin 
məlumatları manipulyasiya et-
məyə icazə verilmədiyi üçün qo-
runur. 

MySQL açıq mənbə xarakterinə 
görə daha çox təhlükəsizlik təh-
didlərinə həssasdır. O, icazəsiz 
istifadəçilərə məlumatların mani-
pulyasiyasına və modifikasiyasına 
giriş imkanı verir. 

Server və 
verilənlər 
bazası 

SQL-də server və verilənlər 
bazası müstəqil işləyir. Bu, isti-
fadəçilərə və ya maraqlı tərəflərə 
hətta bərpa sessiyaları zamanı 
verilənlər bazası üzərində işlə-
məyə imkan verir. 

MySQL serverləri verilənlər ba-
zasından müstəqil işləmir və buna 
görə də istifadəçilərin başqa bir şey 
etməsinə imkan vermir. 
Bu funksiya verilənlərin proqram tə-
minatının müxtəlif versiyalarına kö-
çürülməsi zamanı məlumatların ma-
nipulyasiyası və ya korlanması 
qarşısını alır. 

Məlumatların 
Bərpası 

SQL-də böyük miqdarda 
məlumatların bərpası üçün sərf 
olunan vaxt daha azdır. 

MySQL-də məlumatların bərpası 
prosesi kifayət qədər vaxt aparır və 
bunun üçün bir sıra SQL ifadələri 
tələb olunur. 

Sorğunun 
icrası 

SQL hətta icra zamanı bütün 
prosesi söndürmədən sorğunu 
kəsməyə imkan verir. 

MySQL sizə icranın ortasında sorğu-
nu ləğv etməyə imkan vermir. 
İstifadəçi bütün prosesi dayandırmaq 
bahasına sorğunun icrasını ləğv edə 
bilər. 

Çoxdilli 
SQL müxtəlif dillərdə 
mövcuddur. 

MySQL yalnız ingilis dilində 
mövcuddur. 
 

Bağlayıcı 
dəstəyi 

SQL heç bir bağlayıcıya gəlmir 
və ya dəstəkləmir. 

MySQL verilənlər bazası yaratmaq 
üçün WorkBench Tool kimi 
bağlayıcıları dəstəkləyir. 
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Çeviklik 
SQL istifadəçi tərəfindən müəy-
yən edilmiş funksiyaları və 
XML-i dəstəkləyir. 

MySQL heç bir istifadəçi tərəfindən 
müəyyən edilmiş funksiya və XML-i 
dəstəkləmir. 

İcma Dəstəyi 
SQL problemləri və sorğuları 
üçün yeganə dəstək Microsoft 
dəstək xidmətidir. 

MySQL pulsuz giriş imkanı verdiyi 
üçün böyük istifadəçi dəstəyinə 
malikdir. 

Üstünlüklər 

—İnteraktiv dil 
— Kodlaşdırma tələb olunmur 
— Portativ olması 
— Yüksək sürət 
— Çoxlu Məlumat Görünüşü 

— Açıq mənbə 
— Məlumat Təhlükəsizliyi 
— Yüksək performans 
— İş axınına tam nəzarət 

 
Məqalənin aktuallığı. SQL proqramlaşdırma dilidir, MySQL isə açıq mənbəli proqram-

dır. Onların hər ikisi öz sahələrində kifayət qədər populyardır və strateji və ya dərkedici məqsəd-
lər üçün məlumatların idarə edilməsini və idarə olunmasını vurğulayan peşələrdə tələbatlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. SQL və MySQL fərqli məqsədlər və funksiyalara malikdir. Bü-
tün seçimləriniz onları rəqibləri ilə müqayisə etdikdə işə düşür, məsələn, məlumat təhlükəsiz-
liyinə, yüksək performansa və pulsuz giriş təmin etməsinə görə MySQL-i digər RDBMS-dən 
seçilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. SQL və MySQL arasında diqqətəlayiq fərq ol-
duğunu inkar etmək olmaz. Ancaq yekunlaşdırsaq, hər hansı bir tərəfə meyl etmək mümkün 
deyil. SQL və MySQL fərqli ola bilər, lakin bir çox oxşarlıqlara malikdirlər. Buda maraqlı tə-
rəflər üçün səmərəliliyə və daha yaxşı performansa nail olmaq üçün köməklik göstərir. Ve-
rilənlər bazalarının yaradılmasında geniş istifadə olunur. 

 
Ədəbiyyat 

 
1. S.Q. Kərimov. İnformasiya sistemləri. Bakı, 2007. 
2. Поль Дюбуа. MySQL Сборник рецептов. С.П.-М., 2007. 
3. https://www.sqlservercentral.com 
4. https://www.sqlservercentral.com 
5. https://www.geeksforgeeks.org 
6. https://learnsql.com 

Р.Г. Гашимов, Ш.Ш. Джабиева 
 

Разница между SQL и MySQL 
 

Резюме 
 
В статье представлен краткий обзор SQL и MySQL, объяснены некоторые термины 

и выделены различия между SQL и MySQL. 
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R.H. Hashimov, Sh.Sh. Jabiyeva 
 

The difference between SQL and MySQL 
 

Summary 
 
The article provides a brief overview of SQL and MySQL, explains some of the terms, 

and highlights the differences between SQL and MySQL. 
 

Redaksiyaya daxil olub: 12.04.2022 
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Kombinatorika məsələlərinin həlli 
                                                                                    

Gülşən Mehman qızı Məmmədzadə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: gulsenm321@gmail.com 
  
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. N.B. Nəsirov, 
                p.ü.f.d., dos. T.M. Əliyeva 
 
Açar sözlər: aranjeman, birləşmə, çoxluq, kombinezon, faktorial 
Ключевые слова: расположение, сочетание, множественное число, комбинезон, 

факториал 
Key words: arrangement, combination, plural, overalls, factorial 
 
Son onilliklərdə şagirdlərin ümumi elmi və dünyagörüşünün formalaşması hamıya məlum-

dur. Bu günün şagirdi müasir texnika və texnologiyadakı mövcud dəyişiklikləri, baş verən 
prosesləri görür və dərk edir. Bu, bir daha özünü təhsil sahəsində də göstərir. 

Məlumdur ki, birləşmələr nəzəriyyəsi, onun elementləri, əvvəllər on birinci sinifdə tədris 
olunurdusa, hazırda müasir riyaziyyatda kurikulumuna əsasən bu anlayış doqquzuncu sinifdə 
tədris olunur. Burada çoxluqlar cəbri, permutasiyalar, aranjeman, kombinezonlar, riyazi in-
duksiya metodu və onun birləşmələrlə bağlı məsələlərə tətbiqləri öyrədilir. Burada əsas məq-
səd müasir riyaziyyatın əsas bölmələrindən biri olan kombinatorika haqqında anlayış verib, 
bəzi kombinator məsələlərin həlli nəticəsində permutasiya, aranjeman, kombinezon anlayışla-
rını daxil etməkdir.  

Məlumdur ki, verilmiş xassəli elementlərin seçilməsi, lazım olan müxtəlif kombinasiyala-
rın hesablanması, bu elementlərin müəyyən nizamla düzülməsi və s. kimi məsələlər kombina-
torika məsələləri adlanır. Hazırki məktəb riyaziyyat dərsliklərində kombinatorika məsələlərinə 
xüsusi yer ayrılmışdır. Burada məqsəd kombinatorika elementlərinə tərif vermək, onların xas-
sələrini şərh etmək deyil, onların tətbiqi ilə həll edilən məsələ nümunələrinə baxmaq və onla-
rın həlli yolunu göstərməkdir. Lakin qısa da olsa birləşmələrin tərifi, onların hesablanması 
düsturlarına bir daha nəzər yetirmək məqsədəuyğun hesab edilir. Bir çox məsələlərdə çoxluğa 
daxil olan elementlərin düzülüşünə görə mümkün variantların sayının tapılması tələb olunur. 
Belə ki, verilmiş məlum sayda elementlərdən hər birində bir elementlərdən bir dəfə istifadə 
etməklə neçə müxtəlif alt qruplar yaratmaq olar? Buradakı bu düzülüş permutasiya adlanır. 
Başqa sözlə yalnız elementlərinin düzülüşü ilə fərqlənən müxtəlif nizamlanmış çoxluqlar ba-
xılan çoxluğun permutasiyaları (yerdəyişməsi) adlanır və Pn=n! düsturu ilə hesablanır. 

Müasir dərsliklərdə aranjemanların işarələnməsi dəyişdirilmiş, lakin müəllim onun mahiy-
yətinin dəyişmədiyini şagirdlərə izah etməlidir. Ənənəvi dərslərdə , hazırki dərsliklərdə 
nPk kimi işarələnmişdir. Elementlərin hansı ardıcıllıqla, düzülüşlə seçilməsi tələb edilmədik-
də seçimlər kombinezon adlanır. 

Kombinezonlar yalnız bir-birindən elementlərlə fərqlənirlər. n elementli çoxluğun k ele-
mentli kombinezonları  kimi işarə edilir. Hazırki dərsliklərdə bu nCk kimi işarələmədən 

istifadə olunur. 
k

k
nk

n P
AC   yaxud 

!k
nPknCk   işarələmələrdən istifadə edilir. 

Kombinatorika məsələləri dedikdə permutasiyalar, aranjemanlar və kombinezonlar daxil 
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olan tənlik və bərabərsizliklər, eləcə də müxtəlif məzmunlu mətnli məsələlərin həlli başa dü-
şülür. Tənlik və bərabərsilzliklərin həllində məchul element kombinator işarələr altında veril-
miş olur. Qeyd edək ki, bu kimi məsələlərin həllində tənliyin həlli yoxlanılmalıdır. Belə ki, 
elementlərin sayı mənfi, kəsr ədəd ola bilməz və s. 

Bu kimi məsələlərdən bir neçəsinin həllini nəzərdən keçirək: 
Tənliyi həll edin:   791 12  xCPx  
Tənliyi həll etmək üçün aranjeman və kombinezonların düsturlarını nəzərə alsaq, 
 

    79
!1!1

!
!21

!1








x
x

x
x  

    
 

 
  79

!1
!1

!3
12!3









x

xx
x

xxx  

   7912  xxx buradan x2-4x-77=0 kvadrat tənliyini alırıq. Tənliyi həll edib =11 
və =-4 alarıq. x=-4 kənar kökdür və deməli x=11 

Bərabərsizliyi həll edin: 2n -n -15<0 

Kombinezonun düsturunu tətbiq etsək     015
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  015
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n
nn

n
nnn sadələşdirsək n2–2n–15<0 kvatrat bərabərsizliyini 

alırıq. Həll edib n€[-3;5] alırıq. Lakin n elementlərin sayını ∙göstərdiyindən araşdırma aparsaq 
n=4;5 qiymətləri bərabərsizliyin həlli olar. 

Məsələ. Məktəbin 1400 şagirdindən 1200-ü xizək sürməyi, 952-si konki sürməyi bacarır. 
60-ı isə nə xizək nə konki sürməyi sürməyi bacarır. Neçə şagird həm xizək, həm də konki sür-
məyi bacarır. 

Həlli. Məsələnin asan həlli; Eyler dairələri vasitəsi ilə asanlıqla həll etmək olar.  Beləki iki 
dairə çəkirik. 

                                              
Birinci dairə xizək sürənlər, ikinci dairə konki sürənlər. Həm konki həm xizək sürənlər 

dairələrin kəsişməsi olsun və onların sayını a ilə işarə edək. Xizək və konki sürənlərin sayı 
1400–60=1340 olar. A sayda xizək və konki sürənlər varsa onda yalnız xizək sürənlərin sayı 
1200-a, eləcədə təkcə konki sürənlərin sayı isə 952-a olar. Onların cəmi 1200–a+a+952–
a=1340 olar. Bu tənliyi həll etsək a=2152–1340=812 alarıq. Yəni həm konki və həm də xizək 
sürməyi bacaran şagirdlərin sayı 812-dir.  

Məsələ. Ardıcıl düzülmüş 5 stulda 5 nəfər neçə müxtəlif üsulla əyləşə bilər?  
Həlli. Məlumdur ki, beş şagirdin müxtəlif üsullarla əyləşməsi P5 sayda olar. Pn=n!, yəni P5 

= 5! Hesablasaq 5!=1∙2∙3∙4∙5=120 olar. 
Məsələ. Şagird 4 kitab və 1 jurnalı rəfə elə yanaşı qoymalıdır ki, jurnal ya 1-ci ya da axı-
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rıncı gəlsin. Şagird bunları nəzərə alaraq neçə cür düzə bilər? 
Həlli. Əgər şagird jurnalı birinci yerə qoysa kitablar 4! üsulla qoyulur. Əgər şagird jurnalı 

sonuncu yerə qoysa, onda 4 kitab əvvəl qoyulacaq və onlar 4! sayda qoyula bilər. Onda 
ümumilikdə 2·4!=2·24=48 sayda yerləşdirmə olur. 

Məsələ. “Kəpənək” sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə mənalı və ya mənasız düzəldilə 
biləcək sözlərin sayını tapın. 

Həlli. “Kəpənək” sözündə 7 hərf var. Buradakı yerdəyişmələrin sayı 7! olur. Lakin burada 

k hərfi iki dəfə, ə hərfi isə 3 dəfə iştirak edir. Ona görə burada olan sözlərin sayı 
!3!2

!7


 olur. 

Bunu hesablayaq 420
!32

7654!3
!3!2

!7








. Yəni 420 söz düzələ bilər. 

Məsələ. 6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə cür 4 nəfərlik qrup düzəltmək olar? 
Həlli. Əgər seçimdə fərq qoyulmursa onda bu qruplar kombinezonlarla hesablanır. Seçim-

də xüsusi fərq qoyularsa onda seçim oranjemanla aparılır. Verilmiş məsələdə 6 nəfərdən hər 
birində 4 nəfər olmaqla seçim olmadan qruplar seçilir. Onda qrupların sayı 4

6C olar. Kombi-

nezonun hesablanması düsturunu tətbiq etsək   15
2!4

65!4
!2!4

!6
!46!4

!64
6 










C olar. 

Müşahidələr göstərir ki, bu məzmunda kombinator məsələlərini müəllim nə qədər çox həll 
etdirsə, şagirdlərdə belə məsələ həlli bacarığı daha tez formalaşar. 

Məqalənin aktuallığı. Bilirik ki, verilmiş xassəli elementlərin seçilməsi, lazım olan müx-
təlif kombinasiyaların hesablanması, bu elementlərin müəyyən nizamla düzülməsi və s. kimi 
məsələlər kombinatorika məsələləri adlanır. Hazırkı məktəb riyaziyyat dərsliklərində kombi-
natorika məsələlərinə xüsusi yer ayrılmışdır. Burada məqsəd kombinatorika elementlərinə tə-
rif vermək, onların xassələrini şərh etmək deyil, onların tətbiqi ilə həll edilən məsələ nümunə-
lərinə baxmaq və onların həlli yolunu göstərməkdir. Məqalənin də aktuallığı onun belə bir va-
cib mövzuya həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kombinatorika ele-
mentləri və onlara aid məsələ həlli metodikasına baxılmışdır. Burada kombinatorikanın tətbiqi 
ilə tənlik və bərabərsizliklərə, habelə mətnli məsələ həlli nümunəsi verilmişdir. 

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 
 

Решение комбинаторных задач 
 

Резюме 
          
В статье рассматриваются элементы комбинаторики и методы решения связанных с 

ними задач. Вот пример уравнений и неравенств с применением комбинаторики, а 
также решение текстовой задачи. 

 
G.M. Mammadzade 

 
Solving combinatorial problems 

 
Summary 

 
The article discusses the elements of combinatorics and methods of solving problems 

related to them. Here is an example of equations and inequalities with the application of 
combinatorics, as well as the solution of a textual problem. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2022 
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ları, multimedia 
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İnformasiya texnologiyaları – kompüterlərin və kompüter rabitə xətlərinin köməyi ilə in-

formasiyanın toplanması, saxlanması, axtarışı, ötürülməsi, emalı və verilməsi üsulları sistemi-
dir. 

Multimedia: Bir çox mühitlər. Belə informasiya mühitləri: mətn, səs, video. Informasiya-
nın bütün bu formalarından istifadə edən proqram məhsullarına multimedia deyilir. Elektron 
qurğulardan istifadə olunan tədris materiallarını elektron təhsil resursları (ETR) adlandırırlar. 

Hazırda təhsil informasiyası sahəsində əsas diqqət səmərəli elektron təhsil resurslarının 
yaradılması problemlərinə yönəlib. Artıq ənənəvi, mətnoqrafik elektron məhsulların əvəzinə 
yüksək interaktiv, multimedia ilə zəngin elektron təhsil resursları gəlir. 

Hiperteks və multimedia - qrafika, animasiya, video və audio vasitələrin tətbiqi tələb olu-
nan məlumatın sürətlə tapılmasını təmin edərək tədris materialının interaktiv və görkəmli for-
mada formalaşmasına imkan verir. Elektron təhsil resursu (ETR) - elektron-rəqəmsal formada 
təqdim olunan və struktur, fənn məzmunu və onlar haqqında meta məlumatları özündə cəm-
ləşdirən təhsil resursudur. 

Elektron təhsil resursuna təlim prosesində istifadəsi üçün lazım olan məlumatlar, informa-
siyalar, proqram təminatı daxil ola bilər. 

Müasir elektron təhsil resursu yeni pedaqoji vasitələrin istifadəsi sayəsində innovativ key-
fiyyətlərə malikdir, onların siyahısı aşağıdakıları əhatə edir: 

1. İnteraktiv. Fənn təmsil sahəsinin məzmunu manipulyasiya edilə bilən tədris obyektləri 
və müdaxilə edilə bilən proseslər. İnteraktiv real zaman rejimində cavab reaksiyalarının təsi-
rinə və alınmasına imkan verir. 

2. Multimedia. Bir sıra audio və videoların tətbiqi obyektlərin və proseslərin real təmsilini 
təmin edir. 

3. Modelləşdirmə - real və ya xəyali dünyanın fraqmentinin adekvat təsvirini verən ob-
yektlərin və proseslərin mahiyyətində, növündə, keyfiyyətlərində dəyişikliklərin audiovizual 
əks etdirilməsi ilə simulyasiya modelləşdirməsi. Modelləşdirmə öyrənilən obyektlərə və təd-
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qiq olunan proseslərə xas olan reaksiyaları həyata keçirir. 
4. Kommunikativlik — birbaşa ünsiyyət qurmaq imkanı, məlumatların verilməsinin opera-

tivliyi, müəllim tərəfindən prosesin vəziyyətinə uzaqdan nəzarət edilməsi. 
Yeni materialın izahı mərhələsində elektron təhsil resurslarından aşağıdakı kimi istifadə 

etmək olar: 
─ təqdimat şəklində nəzəriyyəyə illüstrasiyalar, o cümlədən interaktiv olanlar da daxil ol-

maqla; 
─ Trenajor proqramlarının sayı. 
Tədris materialının möhkəmləndirilməsi mərhələsində aşağıdakıları tətbiq etmək olar: 
─ trenajor proqramları; 
─ təlim testləri. 
Təhsilçilərə müstəqil hazırlıq üçün aşağıdakılardan istifadə etmək təklif olunur: 
─ interaktiv arayışlar; 
─ krossvordlar; 
─ interaktiv vəzifələr. 
Öyrənilmiş materialın praktiki bərkidilməsi mərhələsində. 
─ praktik tapşırıqlar (müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsində); 
─ ev tapşırıqları. 
Öyrənilən materialın nəzarət mərhələsində. 
─ interaktiv vəzifələr; 
─ sınaq testləri. 
“İnformatika” elektron təhsil resursları məcmusu (bundan sonra – “İnformatika” ETR) 

“İnformatika” fənninin məzmununa, tələblərə cavab verən müxtəlif didaktik təlim vasitələrini 
birləşdirir. Tədris fənninin iş proqramı - İnformatika dəstinin təşkilati quruluşu kimi istifadə 
olunub. 

“İnformatika” ETR strukturuna işçi proqramının hər mövzusu çərçivəsində tədris prose-
sinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün zəruri elementlər daxildir. Bunlar aşağıdakılardır: 

─ əsas mövzu anlayışlarını müəyyən edən və materialın öyrənilməsinin ardıcıllığını açıq-
layan müəllif interaktiv təqdimatları; 

─ icrası zamanı mövzu nəzarəti həyata keçirilən müəllif mətn praktiki işlərini həyata ke-
çirmək; 

─ proqramın mövzularını öyrənmək üçün əlavə video və interaktiv tətbiqetmələr. 
Video materiallar tələblərə və dərslərin mövzusuna uyğun olaraq müxtəlif Internet resurs-

larında seçilmişdir. Uzunluğu 10 dəqiqədən çox deyil. 
Elektron təhsil resursu “İnformatika” fənni üzrə dərslərdə mühazirə və praktiki dərslərdə 

tətbiq olunub. 
Aparılan işlərin təhlili göstərdi ki, müxtəlif metod və üsullardan istifadə edərək tədris ma-

terialının öyrənilməsi aşağıdakı kimi aparılır: dərs - 5%; audio-vizual materiallardan istifadə 
etməklə – 30-40%; hərəkət yolu ilə təcrübə - 75%; multimedia texnologiyalarından istifadə, 
ETR - 80-85%. 

Təhsillə işləmək prosesində təhsil alanlar hesablama texnikasından istifadə etməklə infor-
masiya ilə işləmək  bacarıqları formalaşır, intellektin inkişafı baş verir, yəni təhsil prosesinin 
daha səmərəli təşkilində imkanları genişlənir. 

─ proqram materialının uğurla keçməsi; 
─ təlim materialının praktiki tapşırıqların mürəkkəblik səviyyəsinə uyğun olaraq müvəf-

fəqiyyətlə öyrənilməsi. Boşluqları işlətmək, işarələri düzəltmək imkanı; 
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─ mövzuya maraq. 
Bundan başqa, elektron təhsil resurslarından istifadə edərək təhsil alanlar müəllimlə dərs-

də fənn üzrə lazımi bilik, bacarıq və vərdiş əldə etməklə yanaşı, onları evdə özbaşına bərkid-
mək imkanı əldə edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə tədris prosesində elektron təhsil resurslarının nəzərdən ke-
çirilməsinə həsr olunmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ənənəvi, mətnoqrafik elektron məhsullarının, yüksək 
interaktiv, multimedia ilə zəngin elektron təhsil resursları ilə əvəz olunması haqqında danı-
şılıb. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tədris prosesində elektron təhsil re-
surslarından istifadə edən müəllim və tələbələr istifadə edə bilər. 
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И.Б. Ахмедов, Э.К. Керимли 

 
Внедрение электронных образовательных 

 ресурсов в процесс развития 
 

Резюме 
 

В статье актуализируется необходимость повышения качества подготовки специа-
листов, процесса создания качественных электронных учебников, разработок для прак-
тической работы на основе современных компьютерных технологий. Автор приходит к 
выводу, что использование гипертекст и мультимедиа - графика, анимация, видео и ау-
дио - позволяет формировать учебный материал в интерактивной и открытой форме, 
обеспечивая быстрое раскрытие требуемой информации. 
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Implementation of electronic educational  
resources in the development process 

 
Summary 

 
The article updates the need to improve the quality of training of specialists, the process of 

creating high-quality electronic textbooks, developments for practical work based on modern 
computer technologies. The author concludes that the use of hypertext and multimedia means 
- graphics, animation, video and audio - allows the formation of educational material in an 
interactive and open form, ensuring the rapid detection of the required information. 
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Riyaziyyatın inkişafı zaman-zaman zəruri olaraq ədəd anlayışını genişləndirmişdir. Əşya-

ları saymaq üçün natural ədədlər kifayət edirdisə, x+a= b şəklində tənlikləri həll etmək üçün 
natural ədədlər kifayət etmirdi. Ona görə də mənfi  ədədlər və sıfır daxil edilməklə natural 
ədədlər çoxluğu genişləndirilərək tam ədəd anlayışı verilmişdir. Tam ədədlər çoxluğunda ax  
b0 şəklindəki bütün tənlikləri həll etmək mümkün olmadığından kəsr ədəd anlayışı daxil 
edilmiş və tam ədədlər çoxluğu genişləndirilərək rasional ədəd anlayışı, x2 5 kimi tənlikləri 
həll etmək üçün isə irrasional ədəd anlayışı verilmişdir. Lakin həqiqi ədədlər çoxluğunu əmə-
lə gətirən rasional və irrasional ədədlər bəzi tənlikləri həll etməyə kifayət etmirdi. Ona görə də 
ədəd anlayışı daha da genişləndirilərək kompleks ədəd anlayışı daxil edildi.  

Riyaziyyat müxtəlif tədqiq edilməmiş xəzinələrlə zəngindir sadəcə tapmaq və öyrənmək 
lazımdır. Bu xəzinələrdən biri də riyaziyyatın kompleks ədədləri öyrənən bölməsidir. Komp-
leks ədədlər kvadrata yüksəltdikdə mənfi qiymətlər alan  ədədlərdir. Kompleks ədəd necə ya-
randı? Kompleks ədədlərin yaranması və inkişaf tarixi çox qədimdir Tarixən kompleks ədəd-
lər ilk dəfə kub tənliyin köklərinin hesablanması düsturunun tapılması ilə əlaqədar olaraq nə-
zərdən keçirilmişdir. Hələ XVI əsrə qədər kvadrat tənlikləri hesablayarkən riyaziyyatçılar bə-
zən mənfi ədədlərin kvadrat kökü ilə qarşılaşırdılar, lakin onlar mənfi ədədin kvadrat kökü ol-
duğunu izah edə bilmirdilər.  

Cəbrdə diqqət çəkən genişlənmə hind riyaziyyatçısı Brahmaqupta tərəfindən əldə edilmiş-
dir. O, kvadrat köklərin hesablanmasını nəzərdən keçirir, hesablama sistemləri üzərində çalı-
şırdı. Bir qədər sonra Çukvet (1445-1488) Fransada Cəbr üzrə ən erkən Fransız kitabı olan 
“Ədədlər elmi” adlı traktat nəşr etdi. Burada inkişaflar, ədədi sistemlər, kompleks ədədlər və 
s. nəzərdən keçirilirdi. Bu  kompleks ədədlərin açılması vaxtının yaxınlaşdığı dövr idi ki, bu 
da birölçülü rəqəmlərdən ikiölçülü rəqəmə keçid demək idi. 16-cı əsrdə 3-cü və 4-cü dərəcəli 
tənlikləri hesablayan italyan riyaziyyatçısı Kardano (1501-1546) 1545-ci ildə nəşr etdirdiyi 
“Böyük sənət” əsərində x3+px+q=0 kub tənliyinin cəbri həlli düsturunu verərək riyaziyyata 
böyük töhfə vermişdir. Həmin dövrdə kub tənliklərin  həlli probleminə N. Tartalya müəyyən 
töhfə vermişdir. Məlum oldu ki, xəyali ədədlərə kub tənliklərin həllində rast gəlinir. Onların 
həlli üçün düsturlar Kardan-Tartalya adları altında tanınır.  

Kompleks ədədlər haqqında biliklərini genişləndirən İtaliya riyaziyyatçısı və mühəndisi 
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Bombelli kub tənliklərinin həlli üçün Kardan-Tartalya düsturlarını təkmilləşdirdi. Bombelli-
nin əsərləri cəbrin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əslində o, 1572-ci ildə xəyali va-
hidlərlə işləmə qaydalarını işləyib hazırlayıb. Onun məşhur “Cəbr”i beş hissədən ibarət idi. 
Bu kitabda Bombelli kompleks ədədlər üçün vurma, həmçinin çıxma və toplama qaydalarını 
ortaya qoymuşdu..Bombellinin “Cəbr” əsəri 16-cı əsrin mühüm nailiyyətlərindən biri hesab 
olunur. 1637-ci ildə Rene Dekart tərəfindən ədəd həqiqi və xəyali hissələrə ayrılmışdır. Xə-
yali vahidi ifadə etmək üçün simvolu 1777-ci ildə İsveçrəli riyaziyyatçı və fizik Leonard Ey-
ler  tərəfindən təklif edilmişdir, o, bunun üçün latın dilində imaginarius – “xəyali” sözünün ilk 
hərfini götürmüşdür. O, həmçinin bütün standart funksiyaları, o cümlədən loqarifmanı komp-
leks sahəyə genişləndirdi. Maraqlısı 1702-ci ildə alman riyaziyyatçısı və fiziki Leybnisin 
kompleks ədədlərinin qiymətləndirilməsi oldu. O, onları “analizin möcüzəsi, ideyalar dünya-
sının canavarı, varlıq və yoxluq arasında amfibiya” adlandırmışdır. Leonard Eyler 1751-ci il-
də kompleks ədədlər sistemində hər hansı çoxhədlinin kökə malik olması fikrini də  ifadə et-
mişdir. Görkəmli alman riyaziyyatçısı Karl Fridrix  Qauss 1832-ci ildə “kompleks ədəd” ter-
minini geniş istifadəyə təqdim etmişdir .“Riyazi ensiklopedik lüğət”də deyilir ki, kompleks 
ədəd z=x+iy şəklində olan ədəddir, burada x və y həqiqi ədədlərdir və i xəyali vahid adlanan 
və kvadratı –1 olan ədəddir. x kompleks ədədinin həqiqi  hissəsi ,y onun xəyali hissəsi adlanır. 
(x = Rez, y = Imz ). Həqiqi ədədlər kompleks ədədin xüsusi halıdır, y = 0 üçün. Həqiqi olma-
yan kompleks ədədlər (yəni ≠ 0-da) bəzən xəyali, x = 0 üçün isə y ≠0 - sırf xəyali adlanır.  z = 
-7 + 5i kompleks ədədində   Re z = 7; Im z = 5 olacaqdır. Hər bir kompleks ədədin xəyali his-
səsi hansısa həqiqi ədəddir. Xəyali ədədlər elmin qapılarını getdikcə daha israrla döyürdü.   

XVII-XVIII əsrdə riyaziyyatçılar bir çox çətin və mürəkkəb həllərin xəyali ədədlərdən is-
tifadə etməklə asanlaşdırıla biləcəyini tapdılar. Kompleks ədədlərin və onların tətbiqinin öyrə-
nilməsi problemi aktualdır, lakin məktəb riyaziyyatı təhsilinin nəzəriyyəsi və praktikasında 
yeni deyil. Bildiyiniz kimi, kompleks ədədlər yüksək dərəcəli tənliklərin həlli zamanı sırf for-
mal riyazi nəticə kimi yaranmışdır. Kardano ilk dəfə 1545-ci ildə “Böyük sənət və ya cəbrin 
qaydaları” əsərində kompleks ədədləri xatırlatsa da, onları “sırf sofistik dəyərlər” adlandırmış-
dır. Aparılan tarixi-pedaqoji təhlillər göstərir ki, 1917-ci ilə qədər gimnaziyalarda və  məktəb-
lərdə riyaziyyatdan stabil proqram və dərsliklər olmasa da, həm rus, həm də xarici dərsliklər-
də, orta təhsil müəssisələri üçün məsələlər toplularında “Kompleks ədədlər” bölməsi yer alır-
dı. Kompleks ədədlərin öyrənilməsi və tətbiq edilməsi həyatda hər bir sahədə bizə gərəkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Kompleks ədədlərin məktəb riyaziyyat təliminə daxil edilməsi, 
fənn kurikulumunda yeri və rolu öz əksini tapmışdır. Ona görə də məqalədə kompleks ədədin 
yaranma tarixinin araşdırılması mövzunun aktuallığını əks etdirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ədəd anlayışının genişləndirilməsi kompleks ədədlərin yaran-
ması və məktəb riyaziyyat təliminə daxil edilməsi yollarının araşdırılmasını təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə müasir təlim texnologiyalarından 
istifadə edərək kompleks ədədlərin yaranması və inkişaf etdirilməsi texnologiyası göstərilib. 
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История возникновения и развития комплексных чисел 
 

Резюме 
 

В комплексе статей объясняется история их возникновения и их роль в школьном 
курсе математики. По мере развития общества математика с течением времени полу-
чает научное развитие. Изучены исследовательские работы видных математиков по 
расширению понятия чисел и образованию комплексных чисел. 

 
M.N. Huseynova 

 
History of origin and development of complex numbers 

 
Summary 

 
In the  article it has been commented the origin history of complex numbers and the role in 

the school math’s course. The research work of prominent mathematicians on the expansion 
of the concept of numbers and the formation of complex numbers has been investigated. 
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Azərbaycan Dövlət Təhsil Standartının həyata keçirilməsi şərtlərinə dair tələblərə uyğun 

olaraq, məlumat və təhsil mühiti təhsil prosesinin bütün iştirakçılarının: tələbələrin və onların 
valideynlərinin, müəllimlərin uzaqdan qarşılıqlı əlaqəsini təmin etməlidir.  

İşin əhəmiyyəti təhsil sahəsində dövlət qanunlarıyla diqtə edilən yeni tələblərin meydana 
çıxması ilə əlaqədardır, təhsil prosesinin bütün iştirakçılarının uzaqdan qarşılıqlı əlaqəsini tə-
min edəcək şəkildə təhsil xidmətləri göstərmək lazımdır. Hazırda distant təhsilin yeni texnolo-
giyaları, alətləri və formaları hazırlanır, lakin bu mövzunun əlavə öyrənilməsinə ehtiyac var. 

Məqsəd informatika fənninin distant təhsilinin metodoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək, on-
line təhsil üçün əsas təhsil platformalarını nəzərdən keçirmək, həmçinin onların üstünlüklərini 
və çatışmazlıqlarını müəyyən etməkdir. 

Tədqiqat məqsədləri: 
• Distant təhsilin əsas növlərini öyrənin 
• Mövzu üzrə elmi bilikləri sistemləşdirmək 
• Uzaqdan idarəetmə üsulu ilə bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək 
• Yeni təhsil platformalarının, İKT texnologiyalarının müsbət və mənfi tərəflərini təhlil et-

mək. 
Şagirdlərdə bacarıq və vərdişlərin formalaşması prosesi, müstəqilliyin formalaşması pro-

sesidir. Onların müstəqilliyə doğru ilk addımları müəllimlə birgə iş mərhələsində başlayır və 
yaradıcı fəaliyyət, özünü idarə etmə, özünü inkişaf etdirmək ehtiyacına çevrilir. Və bu mərhə-
lədə distant təhsil köməyə gəlir, burada əsas vəzifə uşaqlara böyük miqdarda məlumat axını 
arasında məlumat axtarmağı öyrətməkdir. Distant təhsil forması - İKT texnologiyalarından 
istifadə etməklə məsafədən öyrənməyi nəzərdə tutur. Tələbələr təklif olunan tapşırıqları müs-
təqil şəkildə yerinə yetirirlər, bu tapşırıqlar müəllim tərəfindən şəxsən və ya elektron poçt va-
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sitəsilə yoxlanılır. 
Hazırda müxtəlif distant kurslar hazırlanıb, onlar sınaqdan keçirilib və ya sınaqdan keçiri-

lir. İndi isə  distant təhsil növlərinin təsnifatını nəzərdən keçirək. 
Distant təhsil növləri: 
• Xarici təhsil — müxtəlif səbəblərdən, məsələn, əlil uşaqlar və ya uzaqda yaşayan uşaqlar 

üçün məktəbə gedə bilməyən tələbələr üçün nəzərdə tutulur. 
• Universitet təhsili - distant, qiyabi təhsil alan tələbələr. Müasir dünyada vaxt çatışmazlığı 

var, buna görə də bir çox tələbə eyni vaxtda işləyir və oxuyur.  
Müasir təhsil sistemi məktəblilərin tədrisində rəqəmsal texnologiyalardan getdikcə daha 

çox istifadə edir. 
Bu resurs inkişafa nəzarətin bir variantı kimi istifadə edilə bilər, həm müəllimləri, həm də 

tələbələri operativ nəzarət və düzəliş imkanı ilə cəlb edir: tamamlanmış məşq dərhal yoxlanıla 
bilər, səhv variantlar rənglə vurğulanır, səhvlərə diqqət yetirilir. Bu iş rejimi ilə əhəmiyyətli 
çatışmazlıq balın olmamasıdır, heç bir işarə qoyulmur, ancaq həvəsləndirici bir qiymətləndir-
mə və ya tapşırığı yenidən yerinə yetirməyə çalışmaq tövsiyəsidir.  

Kommunikativ yanaşmaya əsaslanan aşağıdakı vəzifələr daxildir: 
• Tapşırığı uyğunlaşdırın 
• Çox Seçimli Tapşırıq 
• Qrammatik strukturların transformasiyası üçün tapşırıq. 
Üstünlükləri: 
• Təlim prosesinin fərdiləşdirilməsi 
• Səhv diaqnostikası ilə nəzarət 
• Özünə nəzarət 
• İlkin mərhələdə öyrənmə üçün vacib olan tədris işlərini vizuallaşdırmaq 
• Motivasiyanı gücləndirin 
• Fərdi təlimatları vahid tədris və təlim kitabçasına inteqrasiya etmək 
Mənfi cəhətləri: 
• Yalnız iki cihazda quraşdırılmış proqram məhsulu 
• Təlimatlar yoxdur 
• Bəzi mövzularda keçidlərin olmaması 
Bütün bu üsulların əsas prinsipi fərqli xarakterli vəziyyətlərə (sosialdan problemliyə) əsas-

lanan aktiv ünsiyyət prinsipidir. 
Test işini keçərək, tələbələr öz nəticələrini faiz baxımından görür, müəllim tələbələrin ta-

mamladıqlarının ətraflı təsvirini görür. Hesabatda hər bir tapşırıq üzrə icraatın səviyyəsi və 
keyfiyyətindən danışılır. Müstəqil imtahan və mövzu üzrə yekun qiymətlərin qoyulması üçün 
rahat xidmət. Bu xidmətdən istifadə etmək üçün iclaslara daxil olmaq, qeydiyyatdan keçmək 
və xidmətdən istifadə etməyə cəhd etmək lazımdır. Bundan əlavə, onlar bir sıra kurslar keç-
məyi təklif edirlər, “Mən bir sinfin aprobatoruyam” sertifikatını əldə etmək üçün bütün mək-
təb üçün bu layihənin idarəçisi olmaq mümkündür. 

Təqdim olunan mühitlərin köməyi ilə informatika dərsində internet resurslarından istifadə 
öyrənmək üçün demək olar ki, əvəzolunmazdır. İnternetdə virtual mühitə malik proqramlar tə-
ləbələrə zehni olaraq zaman və məkandan kənara çıxmağa imkan verir. Digər məhsul, elekt-
ron gündəlik, təhsil prosesinin bütün iştirakçıları üçün məlumat və kommunikasiya platfor-
ması: tələbə, müəllim, valideyn, rəhbərlik. 

Rahat, mobil istifadə olunur, xüsusən də övladlarının bütün tərəqqisini online görə bilən 
və ya şəbəkə vasitəsilə sinif rəhbəri ilə əlaqə saxlaya bilən valideynlər üçün.  
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Bu, onlara hər iki tərəf üçün aktual olan mövzularda həqiqi real həmsöhbətlərlə həqiqi ün-
siyyət qurmaq imkanı verir. Bununla belə, unutmamalıyıq ki, İnternet, nəticədə, öyrənmə 
üçün köməkçi texniki vasitədir. 

Bu işdə qarşımıza qoyduğumuz məqsəd tapşırıqlar vasitəsilə distant təhsilin metodoloji 
imkanlarını öyrənməkdir: distant təhsilin əsas növlərini öyrənmək, tədris metodlarının müsbət 
və mənfi tərəflərini təhlil etmək. Məqsəd və vəzifələrə tam şəkildə nail olundu. Belə qənaətə 
gəldik ki, distant təhsildən istifadənin əsas üsulları layihələr, online  və təhsil platformaların-
dan istifadədir. 

Tədqiqatın məqsədlərindən sonra biz distant təhsilin əsas növlərini öyrəndik, bunlara dis-
tant kurslar, məktəblə qarşılıqlı əlaqə, xarici tədqiqatlar daxildir. Belə qənaətə gəldik ki, İKT 
texnologiyaları informatika fəninin tədrisi metodologiyasında xüsusi yer tutur. 

Məqalənin aktuallığı. Distant təhsilin əsas növləri sadalanır, distant təhsil  metodu ilə ba-
carıq və vərdişlərə yiyənlənmək yolları göstərilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İnformatika fəninin distant təhsilinin metodoloji xüsusiyyətləri 
göstərilir. İKT texnologiyalarının müsbət və mənfi tərəflərini təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən informatika fənnini tədris edən 
müəllim və tələbələr istifadə edə bilər. 
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The article lists the main types of distance education, shows ways to acquire skills and 

habits through distance learning. Methodological features of distance education in computer 
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Alqoritm hər hansı bir problemin həllini məhdud zaman və məkan daxilində və dəqiq 

müəyyən edilmiş rəsmi dildə ifadə etmək üçün istifadə oluna bilən effektiv, səmərəli və ən 
yaxşı üsuldur. 

Formal tərifinə görə, alqoritm müəyyən bir tapşırığı yerinə yetirmək üçün müəyyən bir ar-
dıcıllıqla yerinə yetirilən sonlu göstərişlər toplusudur. 

Alqoritm anlayışı informatika elmində ən mühüm anlayışlardandır. Bu gün, kompüter tex-
nologiyaları əsrində bir çox insanlar bunun nə olduğu haqqında düşünür və tədricən, bu və ya 
digər səbəbdən, kompüter elminin əsaslarını daha ətraflı öyrənməyə başlayır. Alqoritm müəy-
yən bir hərəkət ardıcıllığıdır, yəni prinsipcə, biz bundan xəbərsiz olaraq  hər gün onlarla məş-
ğul oluruq. Məsələn, ailə üzvlərimizin birindən mağazadan nə isə almağı xahiş etdikdə, fəa-
liyyət alqoritmi təyin edirik, yəni konkret hansı məhsulların, hansı miqdarda, həmçinin hansı 
tələbləri ödəyənlərin alınması lazım olduğunu ətraflı izah edirik. Eyni zamanda, yuxarıda 
qeyd edildiyi kimi, hərəkətlərin aydın bir alqoritmi qurulur. Məsələn,  

1. Müəyyən bir mağazaya gedin.  
2. Orada ağ çörəyin satılıb-satılmadığını öyrənin.  
3. Təzə olub olmadığını öyrənin.  
4. 2 və 3-cü sualların cavabı “bəli” olarsa, iki çörək alınır.  
Bütün canlılar və hətta ayrı-ayrı hüceyrələr müxtəlif alqoritmlər icra edirlər. Süni qurğular 

da buna qadirdir - robot-manipulyatorlar və proqramla idarə olunan dəzgahlar. Ancaq proble-
mi həll etmək üçün bir alqoritm tərtib etməzdən əvvəl, nəzərdə tutulan ifaçının hansı hərəkət-
ləri yerinə yetirə biləcəyini öyrənməlisiniz. Gəlin bir misalla deyilənləri izah edək. Tutaq ki, 
kvadrat tənliyi həll etməliyik.Onuncu sinif şagirdinə minimum təlimat lazımdır, çünki o, artıq 
həll yolunu bilir. Səkkizinci sinif şagirdi daha mürəkkəb təlimatlara ehtiyac duyacaq,  

Alqoritmlər nəzəriyyəsi böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. Alqoritmləşdirmə vasitəsilə, 
mürəkkəb hərəkətləri daha sadə olanlara — maşınlar tərəfindən yerinə yetirilə bilən hərəkət-
lərə bölmək yolu ilə müxtəlif proseslərin avtomatlaşdırılmasına kimi də bir yol var. 

Alqoritmin yaradılmasında ümumi qayda yoxdur, çünki bu qurulan məsələyə görə dəyişə 
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bilir. Lakin alqoritmin həlli yolunu tərtib edərkən müəyyən qaydalara görə hərəkət etmək la-
zımdır. Bu qaydalar toplusuna alqoritmin xassələri deyilir. 

Hər hansı bir məsələ həll olunarkən onu mərhələlərə ayırırıq. Bu mərhələlər isə qəti və bir 
mənalı məzmuna malik olmalıdır ki, istənilən nəticəni ala bilək. Bu zaman alqoritmin müəy-
yənlik başqa sözlə determiniklik xassəsinə riayət olunmalıdır. 

Qeyd edək ki, alqoritmlərin çoxu kifayət qədər müxtəlif ilkin məlumat dəstləri ilə icra olu-
na bilər, yəni onlardan təkcə bir məsələni deyil, oxşar məsələlərin bütün sinfini həll etmək 
üçün istifadə edilə bilər. Alqoritmin bu xüsusiyyəti kütləvilik adlanır. 

İnsanlar hər addımda alqoritmlərlə qarşılaşırlar. 
Misal 1.  Bucaq verilmişdir. Üçbucağın təpəsindən çıxan şüanı (bisektor) çəkmək lazım-

dır. (Bu problemi xətkeş və transportirdən istifadə edərək həll etməyin bir yolu var). 
Misal 2. İki tam ədəd verilmişdir. Onların fərqini tapmaq lazımdır. (Bu ədədlərin rəqəm-

ləri ilə işləmək üçün bütün proseduru aydın şəkildə müəyyən edən bir qayda var). 
Verilən nümunələrdə mürəkkəb işi sadə hərəkətlərin ardıcıllığı şəklində necə təqdim et-

məkdən danışırıq. Çoxrəqəmli ədədləri çıxmaq rəqəmlərlə əməliyyatlara düşür. Bucağı yarıya 
bölərkən sadə xətkeş və transportirlə yerinə yetirilir. Bununla belə, yuxarıdakı mülahizələri ta-
mamlamaq lazımdır. Axı, çıxma qaydaları, hər hansı bir xüsusi iki rəqəm üçün deyil, hər han-
sı bir çoxrəqəmli ədədlər üçün tərtib edilir. Bisektorun çəkilməsi üçün təlimat da ondan iba-
rətdir ki, ondan istifadə edərək istənilən bucağı yarıya bölmək olar. Yəni, hər bir alqoritm 
kütləvi xarakterə xasdır — təkcə bir deyil, bütöv bir sinif problemləri həll etmək üçün uy-
ğundur 

Alqoritmlər üçün məcburi tələb səmərəlilikdir. Bu tələbin mənası ondan ibarətdir ki, alqo-
ritmin bütün göstərişləri dəqiq yerinə yetirilərsə, proses sonlu sayda addımlarla dayanmalı və 
müəyyən nəticə alınmalıdır. Heç bir həllin olmadığı qənaəti də bir nəticədir. Bu xassə isə al-
qoritmin nəticəvilik xassəsi adlanır. 

Əvvəlcədən də qeyd etdiyimiz kimi, alqoritm addımlar ardıcıllığıdır. Yəni hər bir alqoritm 
ayrı-ayrı addımlar ardıcıllığından təşkil olunmalı və eləcə də, bir addımı tamamladıqdan sonra 
növbəti addıma keçilməlidir. Bu isə alqoritmin diskretlik xassəsinə xas olan xüsusiyyətdir. 

Bir sözlə, alqoritm dedikdə, icraçıya ünvanlanan, istənilən tipli məsələlərin həlli prosesini 
bütün detallarda aydın və birmənalı şəkildə göstərən və sonlu sayda addımda nəticə əldə et-
məyə imkan verən, icraçıya ünvanlanmış göstərişlərin sonlu ardıcıllığı başa düşüləcəkdir. 

Alqoritmlərin təsvir formaları 
Praktikada alqoritmlərin yazılmasının ən çox yayılmış üç yolu var: 
1. Sözlə təsvir (təbii dildə); 
2. Qrafik təsvir (blok-sxem); 
3. Alqoritmik dildə təsvir (proqramlaşdırma dillərində mətnlər). 
Alqoritmlərin təbii dildə yazılış üsulu 
Verbal üsul təbii dildə alqoritmin yazılması üsuludur. Alqoritmin mahiyyətini təxminən 

təsvir etmək lazımdırsa, bu üsul çox rahatdır. Lakin şifahi təsvirlə hərəkətlərin məntiqini ay-
dın və dəqiq ifadə etmək həmişə mümkün olmur. Alqoritm yazmağın sözlə təsvir üsuluna mi-
sal olaraq, düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün alqoritmi nəzərdən keçirin. 

S=a*b burada S düzbucaqlının sahəsidir; a, b onun tərəflərinin uzunluqlarıdır. Aydındır ki, 
a, b əvvəlcədən verilməlidir, əks halda məsələ həll edilə bilməz. 

Alqoritmin təbii dildə yazılması belə görünür: 
1. Alqoritmin başlanğıcı. 
2. a tərəfinin ədədi dəyərini təyin edin. 
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3. b tərəfinin ədədi dəyərini təyin edin. 
4. S=a*b düsturu ilə düzbucaqlının S sahəsini hesablayın. 
5. Hesablamanın nəticəsini çıxarın. 
6. Alqoritmin sonu. 
Alqoritmik dildə təsvir üsulu 
Alqoritmin ən yığcam təsvir vasitəsi alqoritmik dildir. Alqoritmin proqramlaşdırma di-

lində təsviri, maşının icra edəcəyi hər bir kiçik əməliyyatın müəyyən əmrlərlə göstərilmə-
sindən ibarətdir. Proqramlaşdırma dili vasitəsilə təsvir çox dəqiq olmalıdır, çünki maşın ancaq 
ona verilmiş proqramdakı əmrləri icra edə bilir. Bu zaman müxtəlif proqramlaşdırma dillərin-
dən istifadə oluna bilər. Məsələn, iki ədədin hasilinin tapılması alqoritmini C++ proqramlaş-
dırma dilində yazılmış bir proqramla təsvir edək. 

#include<iostream> 
#include<math.h> 
using name space std; 
int main() 
{int a,b,c; 
cin>>a>>b; 
c=a+b; 
cout<<”c=”<<c<<endl; 
return0;} 
Alqoritmləri təsvir etmək üçün qrafik üsul 
Alqoritmin daha əyani təsviri üçün qrafik metoddan istifadə edilir. Alqoritmləri qrafik şə-

kildə təsvir etməyin bir neçə yolu var. Təcrübədə alqoritmlərin qrafik təsviri ən çox istifadə 
olunan blok-sxemlərin istifadəsidir. Blok-sxemlərin şübhəsiz üstünlüyü alqoritmin yazılması-
nın aydınlığı və asanlığıdır. Alqoritmin hər bir hərəkəti həndəsi fiqurla (blok simvolu) uyğun 
gəlir. Ən çox istifadə olunan simvolların siyahısı cədvəldə verilmişdir: 

 
1. Başlanğıc və ya son – Proqramın başlanğıcı və ya sonunu göstərmək üçün 
işlədilir. 
2. Budaqlanma (Şərt) – Blokun daxilində göstərilən müqayisənin yerinə yeti-
rilməsi. 
3. Proses (hesab bloku) – Blokun daxilində göstərilən düstur üzrə hesablama-
nın yerinə yetirilməsi. 
4. Çapetmə – Nəticələrin çap qurğusunda çap edilməsi. 
5. Daxiletmə – İlkin verilənlərin daxil edilməsi. 
6. Dövr bloku (Modifikasiya) – Alqoritmdə dövrlərin təşkil edilməsi 

 
Əlavə olaraq, alqoritmi Psevdokod (yalançı kod) üsulu ilə də təsvir etmək olar. Bu dil tə-

bii və formal dillər arasında yerləşir, vahid şəkildə yazılış üçün nəzərdə tutulan işarə və qay-
dalar sistemindən istifadə olunur. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə alqoritmin xassə və təsvir üsullarının tədrisi metodikası 
bir daha nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə alqoritmin xassə və təsvir formaları haqqında geniş 
məlumat verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən informatika fənnini tədris edən 
müəllim və tələbələr istifadə edə bilər. 
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Key words: equation, square, solution, function, problem, algebra 
       
Kvadrat tənlik anlayışı, məktəb riyaziyyat mövzusuna daxil olan cəbri və transendet tən-

liklər içərisində ən mühümüdür. Elə bir tənlik anlayışı, yaxud tənliyin növü yoxdur ki, orada 
hər hansı növdə həlli kvadrat tənliyə gətirilən tənlik olmasın. İstənilən cəbri və ya transendet 
tənliklərin həlli üsullarından biri, həmin tənlikdə yəni dəyişən daxil etməklə, həlli kvadrat tən-
liyə gətirilməsidir. Müasir riyaziyyat kurikulumunda kvadrat tənliklər, onların həlli 8-ci sinif-
də bir standart kimi verilir. Və onun tədrisinə təqribən 22 saat, riyaziyyatdan seçmə siniflər 
üçün isə 37 saat vaxt nəzərdə tutulur. Buraya kvadrat tənliyin tərifi, kvadrat tənliyin növləri, 
kvadrat tənliyin köklərinin çıxarılması, kvadrat tənliyə gətirilən məsələlər həlli, Viyet teore-
mi, köklərinə görə kvadrat tənliyin qurulması və s. daxildir. Burada əsas məqsəd kvadrat tən-
liyin həlli düsturunu bilmək diskriminantın işarəsinə görə tənliyi araşdırmağı bacarmaq, tənli-
yin kökləri haqqında Viyet teoremini bilmək və onu tətbiq etməyi bacarmaq, köklərinə görə 
tənliyi qurmağı bacarmaq, şagirdlərlə məsələ qurmağı həll etmək bacarığın yaranmasına, for-
malaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Həlli kvadrat tənliyə gətirilən məsələlər içərisində fiziki məzmunlu məsələlərin, xüsusilə 
hərəkət, məsafə zaman və surət üçlüyünün verilən və axtarılan kəmiyyət olmaqla tapılmasına 
aid mətnli məsələlər xüsusi rol oynayır. Bu tip məsələlər həllində şagirdlərin təkcə yalnız 
kvadrat tənlik həll etmək bacarığı formalaşmır, eyni zamanda onların ümumi dünyagörüşü,  
fərz təsəvvürü inkişafıdır. Fikrimizi məsələ həlli vasitəsilə şərh edək:  

Məsələ 1. Eyni limandan eyni vaxtda eyni hərəkətə başlayan gəmilərdən biri şərqə, digəri 
isə şimala doğru hərəkətə başladı. Bir saatdan sonra gəmilər öz arasındakı məsafə 40km oldu. 
Şimala doğru hərəkət edən gəminin sürəti, şərqə hərəkət edən gəminin sürətindən saatda 8 km 
çoxdur. Hər bir gəminin sürətini tapaq. 

Həlli: Məsələnin həlli üçün gəmilərin hərəkət istiqamətini və onlar arasındakı məsafəni 
sxematik olaraq aşağıdakı kimi işarə edək. 

B                                                                            
                                                                                                                                                                         
 
 
 
A                                                             
                             (Şəkil 1)                    C 
A                                                            (şəkil 1) 
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Fərz edək ki, hər iki gəmi eyni bir A məntəqəsindən ,şərqə doğru gedən gəmi AC istiqa-
mətində hərəkət edən gəminin sürətini V ilə işarə etsək, onda məsələnin şərtinə görə şimal AB 
istiqamətində gedən gəminin surətini v+8 olur. Bu saatdan sonra onlar arasındakı məsafə şək-
lə əsasən BC=40 km olar. Hərəkət trayekteriyaları və aralarındakı məsafənin yerləşdiyi nöqtə-
lər BAC düzbucaqlı üçbucağı əmələ gətirir. Pifaqor teoreminə görə, 

                              v2+(v+8)2=402  tənliyini alarıq. Tənliyi həll edərək  
                              v2 + v2 +16v+64=1600 sadələşdirsən  
                              v2 +8v-768=0  tənliyini alarıq. 
Tənliyin kökləri düsturunun tətbiq edərək v1=24 və v2=-32 alarıq. Sürət mənfi ola bilməz. 

Deməli şərq istiqamətində hərəkət edən gəminin sürəti 24 km/saat şimal istiqamətində hərəkət 
edən gəminin sürəti isə v+8=24+8=32km/saat olar. Hərəkətə aid və tərifi  məzmunlu aşağıda-
kı məsələlərin həllini nəzərdən keçirək.  

Məsələ 2. 8 oktyabr 1971-cü Bakıda keçirilən XXII beynəlxalq astronabtika konqresinin 
nümayəndələrindən bir qrupunu təyyarə stansiyasından H.Əliyev adına saraya fasilə ilə bir-bi-
rinin ardınca çıxaraq bərabər sürətlə 8 avtobus gətirdi. Hər avtobus bu yola 56 dəq vaxt sərf 
etdi. Avtobuslar hərəkətə elə başlamışlar ki, onlardan birincisi saraya çatdıqda 8-ci avtobus 
stansiyadan yola salınmışdır. Saraya çatan avtobuslar dərhal geri dönür və yenidən stansiyaya 
yola düşürdü. Stansiyadan 8-ci avtobus yola düşdükdə onunla eyni vaxtda nəzarətçi kimi ma-
şınla yola düşür və t dəqiqədən sonra 7-ci avtobusu ötüb keçir. Nəzarətçi birinci avtobusla gö-
rüşərək (t-s) dəqiqədən sonra ikinci avtobusla görüşmüşsə, t-ni və nəzarətçi maşının bütün yo-
lu sərf etdiyi vaxtı tapın.  

Həlli: Avtobusun sürəti v1 km/dəq, nəzarətçi kimin maşınının sürəti v2 km/dəq olsun. Mə-
sələnin şərtinə əsasən, stansiyadan sonraya qədər məsafə 56v kilometrdir. Minik maşının t də-
qiqədə getdiyi məsafə ikinci avtobusun t+8 dəqiqə getdiyi məsafə qədərdir. Buna görə də 
v1t=(t+8) olar. Minik maşını birinci avtobusla görüşdükdə aralarındakı məsafə ilə ikinci  avto-
bus görüşdükdə aralarındakı olan məsafə 8v km-ə bərabərdir. Bundan t-9 dəqiqə sonra bu av-
tobus (t-9) v km minik maşını (t-9) v, km getmişdir.  

Buna da aşağıdakını yaza bilərik: 
(t-9)v1+ (t-9)v2=8v 

81 


t
vt  

v1(t-9)=v(17-t) tənliklər sistemini alarıq. 
Sistemin birinci tənliyini ikinci tənliyə bölsək  

t
t

t
t





 17

9
9

 

 alarıq. Buradan sadələşdirmə aparsaq, t2-9t-36=0 kvadrat tənliyi alarıq. Kvadrat tənliyin 
kökləri düsturunu tətbiq edərək həll etsək, tənliyin  müsbət kökü olan t=12 alırıq, yəni t=12 
dəq olar. Stansiyadan saraya qədər olan məsafə 56v  km və minik  maşının sürəti v1 olduğun-
dan, bu maşını həmin məsafəyə 56 dəq vaxt sərf etmiş olar. Belə ki, t=12 olduğundan sistemin 

birinci tənliyindən 3
81





t
t

v
v olduğunu taparıq. Buna görə 

5
68

5
3x56

v1
vx56   dəq olar. 

Başqa sözlə, nəzarətçi minik maşını ilə stansiyadan H.Əliyev adına sonraya qədər məsafəni 
33 dəq 36 saniyə müddətində gəlmişdir. 

Kvadrat tənliyin özü ilə əlaqəli bəzi məsələləri qəbul edək. Belə ki, bəzi məsələlər həllində 
bu kimi məsələlərin özü ilə qarşılaşmalı olunur. Bu tip məsələlərdə bir neçəsini qəbul edək.  
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Məsələ. İsbat edək ki, ax2+bx+c=0  kvadrat tənliyinin diskriminantı sıfıra bərabərdirsə on-
da bərabərliyin sol tərəfi ikihədlinin  tam kvadratıdır.  

Məsələ. İsbat edək ki, ax2+bx+c=0  kvadrat tənliyinin  ikidən çox həqiqi kökü yoxdur.  
Məsələ 3. Telman müalicə vannasını qəbul edərkən belə bir müşahidə aparmışdır. O əv-

vəlcə isti kranı açmış və onu soyuq kranın vannasını doldurmağı sərf edəcəyi vaxtın üçdə biri 
qədər axıtmışdır. Sonra əksinə, soyuq kranı açmış və onu da isti kranın vannanı doldurmağa 

sərf edəcəyi vaxtın üçdə biri qədər axıtmışdır. Bundan sonra vannanın 
2
1 hissəsini doldurmuş-

dur. O hər iki kranı birlikdə açsa idi, vanna 18 dəqiqə dolardı. Hər kran ayrılıqda vannanı nə 
qədər vaxta doldurar?  

Həlli. Fəzr edək ki,  isti kran vannanı X saata doldurur. Onda bu kran saatda vannanın 
3

10    

hissəsini doldurar. İsti və soyuq kran birlikdə saatda vannanın 
3

10  hissəsini doldurar. Soyuq 

kran saatda vannanın 
3x

3-x10  hissəsini doldurar. Soyuq kran vannanın 
3-10x

x3  saatda doldu-

rar. İsti kran 
3-10x

x
3
1x

3-10x
x3

 saat, soyuq kran 
3
x  saat işləmişdir. Birinci kran vannanın 

3-x10
1 hissəsi qədər su vermişdir. İkinci kran vannanın 

9
3-x10  hissəsi qədər su vermişdir.  

Məsələnin şərtinə görə 
18
13

9
3-x10

3-x10
1

 olmalıdır. Bu tənliyi sadələşdirsək, 8x2-10x-

3=0 kvadrat tənliyini alırıq.  

Tənliyin kökləri düsturlarını tətbiq edib həll etsək 
4
1x

2
3x 21  alarıq. İkinci kök mə-

sələnin şərtini ödəmir. Deməli isti kran təkcə, vannanı 1,5 saata doldurar. Onda soyuq su kran 

kranı vannanı 
8
3

3-10x1.5
x1.53

3-10x
x3

 saata doldurar. 

Məqalənin aktuallığı. Həlli kvadrat tənliyə gətirilən məsələlər içərisində fiziki məzmunlu 
məsələlərin, xüsusilə hərəkət, məsafə zaman və surət üçlüyünün verilən və axtarılan kəmiyyət 
olmaqla tapılmasına aid mətnli məsələlər böyük rol oynayır. Bu tip məsələlərin həllinin  
şagirdlərin kvadrat tənlik həll etmək bacarığını formalaşmaqla yanaşı, eyni zamanda onların 
ümumi dünyagörüşünə,  fərz təsəvvürü inkişafına təsirini də nəzərə alsaq, məqalənin nə qədər 
aktual əhəmiyyət kəsb etdiyini yəqinləşdirə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kvadrat tənliyə gətirilən məsələlərin ümumi həll me-
todları şərh edilir. Xüsusilə fiziki məzmunlu məsələlərin həllində kvadrat tənliklərin rolu və 
yerinin əhəmiyyəti gostərilmişdir 

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

The article explains the general methods of solving problems brought to the quadratic 
equation. In particular, the role and place of quadratic equations in solving problems of 
physical content are shown. 
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Key words: inequality, monotonous ascending and descending, single circle, function, 

period, interval, trigonometry, graph, arc 
 
Kurikulum islahatı nəticəsində məktəb riyaziyyat kursunun məzmunu əsaslı şəkildə dəyiş-

miş, aktual olmayan mövzular proqramdan çıxarılmış və daxil edilən yeni mövzular məzmun 
xətlərinə ayrılmışdır. Riyaziyyatda beş məzmun xəttindən biri “Cəbr və funksiyalar” adlanır. 
Bu məzmun xəttinə daxil olan standartlardan biri də “Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli”-
dir. Bu mövzunun tədrisi müxtəlif dərsliklərdə şərhi müxtəlifdir, vahid yanaşma yoxdur. 

Təcrübə göstərir ki, şagirdlər triqaonametrik tənliklərə nisbətən triqonametrik bərabərsiz-
liklərin həllində daha çox çətinlik çəkirlər. Xüsusən də son nəticədə alınmış əsas bərabərsiz-
liklərin ümumi həllini tapmaqda səhvlərə yol verilir. Bəzi hallarda səhvlər triqonometrik 
funksiyaların və onların daxil olduğu bərabərsizliklərin əsas xassələrini yaxşı başa düşmədiyi 
üçün yaranır.   

Aşağıda triqonametrik bərabərsizliklərin son mərhələsinə uyğun çəkilmiş: 1) vahid çevrə-
dən və 2) uyğun funksiyanın qrafikindən əyani olaraq istifadə etməklə verilmiş triqonametrik 
bərabərsizliyin həllinin düzgün seçilməsi üsulları sadalanacaqdır. 

Təlimin əsas prinsiplərindən biri olan əyanilik prinsipinə görə, verilmiş bərabərsizliyə aid 
çertyojuvahid çevrəni (və ya uyğun triqonometrik funksiyanın qrafikini) şagirdlərə hazır veri-
lə bilər və ya onların özlərinə uyğun çertyojun hazırlanmasını təklif etmək olar. Hazır çertyoj-
ları ilk mərhələlərdə, vaxta qənaət etmək məqsədi ilə misalın yazılı həllində tətbiq etmək töv-
siyə olunur. Çertyojda (vahid çevrədə və ya funksiyanın qrafikində) həm şərtin, həm də son 
nəticədə alınan funksiyanın xassələri təsvir olunmalıdır. Çertyojdan istifadə edən zaman şa-
girdlərə çox diqqətli olmaları tövsiyə olunmalıdır. 

Qrafik mümükün qədər bərabərsizlikdə iştirak edən triqonometrik funksiyanın xassələrini 
əyani əks etdirməlidir. Şagirdlərə belə bir fikir aşılanmalıdır ki, qrafik hələ məsələnin həlli de-
mək deyildir. Onda yalnız ümumi bir hal göstərilmişdir. Qrafik yalnız əyani vəsaitdir. Hər bir 
triqonametrik bərabərsizliyin son ifadəsinə uyğun çertyoju qurmaq tapşırılmalıdır. 

Metodik baxımdan triqonametrik bərabərsizliklərin ümumi həlli qaydaları üzərində daya-
nacağıq.  

Sadə triqonametrik bərabərsizlikləri həll etmək üçün xsin və xcos funksiyalarının ən ki-
çik müsbət dövrünün 2T , tgx  və ctgx  funksiyalarının isə müsbət dövrünün T  oldu-
ğunu, bilmələrinin zəruri olduğunu şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq lazımdır. 
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Beləliklə, yalnız xsin və xcos  daxil olan bərabərsizlikləri uzunluğu 2 olan hər hansı 
aralıqda həll etmək kifayətdir. Bütün həllər çoxluğunu almaq üçün həmin aralığın uclarının 
üzərində  ,2 dövrlərini əlavə etmək lazımdır. Yalnız  və ya daxil olan bə-
rabərsizlikləri uzunluğu   olan hər hansı aralıqda həll etməkdən sonra, bu aralığın uclarının 
üzərinə dövrlərini əlavə etməklə bütün həllər çoxluğunu almaq olar.  

Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, təlimin əyanilik prinsipinə əsaslanaraq 
, ,  və  

 bərabərsizliklərini həm vahid çevrənin köməyi ilə, həm də uyğun triqonometrik 
funksiyanın qrafikindən istifadə etməklə həll etmək məqsədə uyğundur. Bu üsullardan hansı-
nın səmərəli olduğunu seçmək şagirdlərin ixtiyarına vermək olar.  

Sadə triqonametrik bərabərsizliklərin həlli qaydalarını göstərək. 
I. , ( ) triqonametrik bərabərsizliyinin həlli qaydasını izah edək.  
Bilirik ki,  olduğundan,  olarsa, bərabərsizliyin həlli yoxdur. 

Yəni, . 
 olarsa, bu bərabərsizliyin həlli  

bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur. Yəni: Rx -dir. 
 1-ci hal: 10  a olduqda ax sin  
bərabərsizliyini həll edək. Vahid çevrədə ay   
düz xətti ilə çevrənin kəsişmə nöqtələrini qeyd edək:  
A və B. Bu nöqtələr belədir:  və . 
A və B nöqtələrinin ordinatı a-ya bərabərdir. Bu nöqtələrə 

uyğun bucaqlar isə aarcsin  və aarcsin –dır. 1-ci şəkildən göründüyü kimi, verilən bəra-
bərsizliyin həlli sinusu a-dan böyük olan  qövsünün üzərindəki nöqtələrə uyğun bucaq-
lardır. Deməli, 10  a  olduqda  olur.  
Bu şərti ödəyən x-lər verilən bərabərsizliyi  ,0 aralığındakı həllidir. Sinusun əsas müsbət 
dövrünün 2T olduğunu nəzərən alsaq və bu həllə  ,2  ədədini əlavə etsək,ümumi 
həll: 

        (1) 
şəklində olar. Onu da:  
kimi aralıq şəklində yazmaq olar. 

I. Vahid çevrədən istifadə etməklə 0sin x  bərabərsizliyini həll etmək, vahid çevrədə or-
dinatları müsbət olan nöqtələr çoxluğunu tapmaq deməkdir. 4-cü şəkildən göründüyü kimi be-
lə nöqtələr vahid çevrənin I  və II rüblərində   qövsünün, A  və B nöqtələri arasında ol-
maqla, bütün nöqtələridir (yəni bucaqlarıdır). Başqa sözlə  x0 şərtini ödəyən X-lərə uy-
ğun olan bütün nöqtələrdir (bucaqlardır). Əgər xy sin funksiyasının 2T dövrlü funksiya 

0 X

Şəkil 1 

 

Y M 
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olduğunu nəzərə alsaq:   ,22 x  
şərtini ödəyən bütün X-lərin 0sin x bərabərsizliyinin həllər çoxluğunun olduğuna əmin ola 
bilərik. 

II. İstənilən ax cos şəklində olan tri-
qonometrik bərabərsizliyinin həllini vahid 
çevrənin və ya uyğun triqonometrik funk-
siyanın qrafikinin, xassələrinin köməyi ilə 
tapmaq olar. Lakin yeni qayda olaraq, triqo-
nometrik funksiyaların çevirmə düsturların-
dan istifadə etməklə də ax cos  bərabər-
sizliyini ax sin bərabərsizliyinə gətirmək-
lə də həll etmək olar. Belə ki, 







  xx

2
sincos  düsturuna əsasən, 

0
2

sin 





  x bərabərsizliyinə gətirməklə 

həll edirik. Burada 11  a  olduqda 

ax 





 

2
sin   triqonometrik bərabərsizli-

yinin həlli: 

  ,2arcsin
2

2arcsin axa şəklindədir. Buradan sadə çevrilmə-

lər apararaq alırıq ki, ax cos  triqonometrik bərabərsizliyinin həlli: 
,  

şəklindədir. Bu bərabərsizliyin ümumi həllər çoxluğunu 
  

aralıqlarının birləşməsi şəklində göstərmək olar.  
ax cos bərabərsizliyini həll etmək üçün yuxarıdakı bərabərsizlikdə  əvəzlə-

məsini aparaq. Onda  bərabərsizliyindən:  bərabərsizliyini alarıq. 
 əvəzləməsinə görə   olduğundan və 

(3) düsturuna əsasən: 
    

Buradan  
, alarıq. Bərabər-

sizliklərin məlum xassələrindən istifadə edərək sadələşdirmələr aparmaqlabu bərabərsizliyi 
aşağıdakı şəklə gətirmək olar: 

,           (4) 
 ( ),   ( ) triqonometrik bərabərsizliklərin həl-

ləri çoxluqlarını tapmaq üçün yuxarıda verdiyimiz uyğun düsturlarda  işarələrinin əvəzinə 
 işarələrini yazmaq lazımdır.  

Məqalənin aktuallığı. Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli zamanı həllərin seriyalarının 

A(0) 









2
B  

1

-1 

-1 
1 O

C  

X 

Şəkil 4 

Y 
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birləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətini in-
kişaf etdirmək üçün yaxşı vasitədir. Məqalədə istifadə edilən üsullar müvafiq nümunələrlə 
möhkəmləndirildiyindən ümumiləşdirmə müvəffəqiyyətlə başa çatmış olur. Aktualllığı həm 
də ondan ki, hazırda buraxılış və qəbul imtahanlarında açıq tipli suallarda həllin izahlı veril-
məsi tələb olunur və bu məsələ də məqalədə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.        

Məqalənin elmi yeniliyi. Orta məktəb riyaziyyatının tədrisi prosesində kurikulum proq-
ramına əsasən “Cəbr və funksiyalar” məzmun xərri ilə “Həndəsə” məzmun xətti arasında əla-
qələrə aydınlıq gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Triqonometrik bərabərsizliklərin həllində va-
hid çevrədən və triqonometrik funksiyaların qrafikindən və xassələrindən istifadə edilməklə 
təlimin əyanilik prinsipinə əsaslanır. Məhz bu üsullarla bərabərsizliklərin həllinin tapılması 
mənimsəməni yüksəldir, biliyin təchizinə, aydın və şüurlu başa düşməsinə kömək edir. Çünki 
burada əyaniliyin simvolik əyanilik (çertyojlar və qrafiklər) növündən istifadə edilir.  

 
Ədəbiyyat 

 
1. M.C. Mərdanov, M.H. Yaqubov. Cəbr və analizin başlanğıcı. X sinif üçün dərslik. Ça-

şıoğlu, Bakı, 2003, 304 səh.  
2. R.H. Hüseynov, Ç.C. Xəlilov. Riyaziyyat. Bakı, DİM, 2003, 303 səh. 
3. Ə.A. Quliyev. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı. Bakı, “Elm”, Bakl, 2014, 416 

səh. 
4. Ə. Məmmədov. Elementar riyaziyyata aid məsələ və misallar. Metodik vəsait, ADPU, 

Bakı, 2015, 979 səh. 
5. M.H. Yaqubov, T.X. İsmayılov. Riyaziyyat. Çaşıoğlu, Bakı, 2008, 855 səh. 
 

С.М. Черкесов 
 

Методика решение тригонометрического  
неравенство в курсе математики средней школе 

 
Резюме 

 
В Х классе курса математики в средней школе изучается тематика по тригонометри-

ческим уравнениям. Во время решения тригонометрических уравнений ученики вст-
речаются с трудностями при нахождении общего решения заданных тригонометричес-
ких уравнений. Практика показывает, что во время решения тригонометрических урав-
нений общие решения можно показывать с легкостью, при этом используя графику 
соответствующей тригонометрической функции и единый круг с целью (с точки зре-
ния) наглядности. Для этого следует рекомендовать ученикам еще лучшее изучение 
свойств тригонометрической функции. В данной статье дано объяснение образцов ре-
шения тригонометрических уравнений, используя наглядным образом единый круг и 
графику согласно системе координат.  
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S.M. Charkasov 
 

Technique for solving trigonometric inequality  
in a high school mathematics course 

 
Summary 

 
Inequalities in the secondary school mathematics course, their properties are of 

trigonometric inequalities is studied in the 10th grade. When solving trigonometric 
inequalities, they have great difficulty in finding general solutions to a given trigonometric 
inequality. Experience has shown that when solving trigonometric inequalities, it is easy to 
show general solutions using a single circle and a graph of the corresponding trigonometric 
function for the purpose of visibility. To do this, students should be encouraged to study the 
properties of trigonometric function.This article explains examples of solving trigonometric 
inequalities using visual aids from a single circle and the corresponding graph in the 
coordinate system. 
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Həndəsi çevrilmələr və onların məsələ  
həllinə tətbiqinin öyrədilməsi metodikası 

 
                                                                         Aynurə Akif qızı Nəsibova 

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
E-mail: aynuraa.nasib@gmail.com 

 
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. N.B. Nəsirov, 
                p.ü.f.d., dos. T.M. Əliyeva 
 
Açar sözlər: həndəsə, ox simmetriya, çevirmə, parça, üçbucaq 
Ключевые слова: геометрия, осевая симметрия, трансформация, ткань, треуголь-

ник 
Key words: geometry, axis symmetry, transformation, fabric, triangle 
 
Məlumdur ki, həndəsi çevirmələr və onların tətbiqi məsələlər həllində şagirdlər müxtəlif 

çətinliklər çəkirlər. Bu ondan irəli gəlir ki, şagirdlər müstəvi üzərində həndəsi çevirmələri və 
onların xassələrini dərindən mənimsəməyib və onları təsəvvür etmirlər. Bir çox məsələlər var-
dır ki, onların bir neçə üsulla həlli mümkündür. Bəzi hallarda müəllim bu üsullardan biri ilə 
şagirdləri tanış edir, digər həll üsulları isə məsələ vasitəsi ilə izah edilmir. Bütün bunlarla ya-
naşı xüsusi hallara aid olan məsələlərin həlli ümumiləşdirilmir. Məsələn, dərslikdə, tərəfinə və 
ona çəkilmiş median və hündürlüyə görə üçbucaq qurun kimi məsələnin həllində, “ona çəkil-
miş”  sözünü  ataraq belə bir məsələ alarıq.  

Məsələ 1. Tərəfinə, medianına hündürlüyünə görə üçbucaq qurun. Bu halda şərti ödəyən, 
beş məsələ alarıq. 

1) a, ha, ma            
2) a,ha,mb               
3) c,ha,ma  
4) c, ha, mb           
5) b, ha, mb  verilənlərə görə üçbucaq qurun. Belə bir ideya digər məsələlərdə də vardır. 

Bunun əsas didaktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, belə məsələlərin həllində şagirdlərin həlli 
üçün əvvəlcədən müəyyən araşdırmalar aparıb onun həllinin ardıcıllığını müəyyən edə bilsin-
lər. 

Məlumdur ki, hazırki riyaziyyat məzmunlarında, həndəsi məzmunun xətti üzrə həndəsi çe-
virmələrin öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu çevirmələrdən, nəzəri simmetriya və ox sim-
metriyası, hərəkət və onun xassələri, paralel köçürmə, dönmə, fiqurların bərabərliyi, oxşarlıq 
çevirməsi, homotefiya. Oxşarlıq çevirməsinin xassələri fiqurların oxşarlığı, oxşar fiqurların 
xassələri. Oxşar çoxbucaqların perimetrləri və sahələri nisbəti, həndəsi çevirmələrin qurma 
məsələlərin həllinə tətbiqi və s. Burada əsas məqsəd, üçbucaqların bərabərliyi və oxşarlığı an-
layışlarını digər həndəsi fiqurlar üçün ümumiləşdirməkdir. Burada şagirdin diqqətinə çatdır-
maq lazımdır ki, fiqurların bərabərliyi və oxşarlığı anlayışına verilən yeni tərif, üçbucaqlara 
tətbiq etdikdə əvvəlki təriflərlə eynigüclü olur. Həndəsi çevirmələrin məsələ həllinə xüsusilə 
qurma məsələlərin həllində əhəmiyyət göstərmək üçün konkret məsələlərin  həllini vermək la-
zımdır.  

Bir həndəsi çevirmələrdən, ox simmetriyası metodunun tətbiqi həll edilən məsələ nümunə-
lərinə baxacağıq. Bu metod fiqurların simmetriya xassələrinə əsaslanan əsas metodlardan biri-
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dir. Bu metodla məsələ həll edərkən fiqur tətbiqi çəkildikdən sonra, ya bu fiqurun özünü yada 
bir hissəsini məqsədə uyğun seçilmiş bir oxa nəzərən çeviririk. Bu çevirilənləri şəklə daxil et-
məyə və məsələnin çevirilənlərini bir-birilə əlaqələndirməyə kömək edir. Bunun nəticəsində 
məsələ ya məlum və yaxud həlli daha asan olan məsələyə gətirilir bəzən isə bilavasitə həll 
edilmiş olur. Oxa nəzərən simmetriya metoduna əsasən uçbucağın verilən elementlərinə və tə-
rəfinin cəmi və fərqinə görə fiqurun qurulması, sınıq xətt şəklində verilmiş parçaların düz xətt 
parçası şəklinə gətirilməsi üçbucağın iki bucağının fərqinin tapılması tələb edilən və s. məsə-
lələrdə tətbiq edilir.  

Məsələ 2. Hipetonuzu C, iti bucaqlarından biri 15° olan düzbucaqlı üçbucağın katetlərini 
tapın.  

Həlli: Məlumdur ki, triqoronometriyanın tətbiqi ilə məsələni asanlıqla həll etmək olar. Ox 
simmetriyasının tətbiqi ilə məsələni həll edək.    

     
        
                                                                                 S 
                                                                                                                         
                                                     D 

                                                                                                      
 
                                                                                              
                                                B                                      B1 
 
Tutaq ki ABC üçbucağında AB=C və ∠A=15°, ∠ACB=90° dərəcədir. Düzbucaqlı üçbu-

cağın AC və BC katetlərinin tapılması tələb olunur. AC katetini simmetriya oxu qəbul edək. 
Bu simmetriya oxuna nəzərən AB-yə simmetrik olan AB1-i quraq. Bu halda ∠BAB1=30° olar. 
Əlavə olaraq B1D⊥AB çəkək. Onda B1D 30°-li  bucaq qarşısındakı katet olduğundan (ADB1- 

düzbucaqlı üçbucaqdır) CD
2
1B1  olar. SABB1= 2

1 4
1

2
1x

2
1x

2
1 CCCDBAB  . Digər tərəfdən 

isə SABB1=
2
1 ACBCACBB xxx 1   olar. Buradan alarıq ki, 2

2
1xBC CAC   

Pifaqor teoreminə görə, AC2+BC2=C2 və ya (AC+BC)2 – 2x AC x BC=C2 

  222

4
1x2 CCBCAC   

  22

2
3 CBCAC   olar. 

Buradan CBCAC
2
6

  alarıq. Eyni qayda ilə (AC-BC)2 + 2x AC x BC= C2   

CBCAC
2
2

  alarıq. Sonuncu cəm və fərq bərabərliklərini tərəf-tərəfə toplasaq və ya çıx-

saq  26
4
1

AC    26
4
1

BC  uzunluq vahidini alarıq.  

Məqalənin aktuallığı. Həlli kvadrat tənliyə gətirilən məsələlər içərisində fiziki məzmunlu 
məsələlərin xüsusilə hərəkət, məsafə zaman və surət üçlüyünün verilən və axtarılan kəmiyyət 
olmaqla tapılmasına aid mətnli məsələlər xüsusi rol oynayır. Məqalə də məhz belə bir möv-
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zuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə həndəsi çevirmələr 

metodunun məsələ həllinə tətbiqi şərh edilmiş, ox simmetriyası metodunun tətbiqi ilə məsələ 
həlli nümunələri verilmişdir.    

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Dəyərlərin təhlilinə psixoloji yanaşmanı həyata keçirmək üçün bu konsepsiyanın şəxsiy-

yət, şüur, fəaliyyət kimi psixologiya elminin əsas kateqoriyalarının strukturunda yerini dəqiq 
müəyyən etmək lazımdır. Bu təhlil dəyərlərin psixoloji tədqiqi üçün zəruri nəzəri baza yarat-
mağa imkan verəcək və empirik tədqiqatın məntiqinin qurulmasına və onların nəticələrinin 
şərhinə kömək edəcəkdir. 

Milli psixologiyada qəbul edilmiş şəxsi (subyekt) psixikanın öyrənilməsinə olan yanaşma-
ya uyğun olaraq, “bütün psixi proseslər ... şəxsiyyət daxilində baş verir və onların hər biri öz 
real gedişatında ondan asılıdır” (5). Belə ki, mədəni-tarixi psixologiya və fəaliyyətin psixoloji 
nəzəriyyəsi nümayəndələrinin əsərlərində həmişə belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, düşünən, 
qavrayan, yadda saxlayan təfəkkür, qavrayış, yaddaş və ya beyin deyil, real insan, konkret 
motivlərlə hərəkət edən, öz dəyərlərini elan və müdafiə edən, müəyyən qabiliyyətlərə, xarak-
terə malik olan subyektdir (1; 3; 5). 

Şəxsiyyəti dərk etmək üçün kifayət qədər geniş çeşidli yanaşmalar olduğu halda, müəllif-
lərin əksəriyyəti onun inkişafının bioloji şərtlərini inkar etmədən, bu fenomenin sosial təbiə-
tinə işarə edirlər. Ən geniş yayılmış baxışa görə, dəyərlər cəmiyyətdən “gəlir” və subyektin 
“götürdüyü”, “uyğunlaşdırdığı”, “kəşf etdiyi”, “yaratdığı”, “paylaşdığı” anda, onlar “ikinci 
dərəcəli”, “əks olunan”, şəxsi hadisələrə çevrilir və yalnız bu halda psixoloji tədqiqatın pred-
meti kimi baxıla bilər. Məhz dəyərlərin subyektiv ölçüsü psixoloqun marağıdır və dəyərlərin 
psixoloji tədqiqi vəzifəsinə daxildir. 

Subyektiv (şəxsi, fərdi) dəyərlərin obyektiv metodlarla öyrənilməsi dəyərlərin psixoloji 
tədqiqatının birinci dərəcəli vəzifəsidir. Şəxsi dəyərlər insan və mədəniyyətin qarşılıqlı təsiri-
nin nəticəsidir. Dəyərlər “təcrid olunmuş” bir fərdin ruhunda yarana bilməz. Dəyərlər fərdlər 
arasında qarşılıqlı təsir məkanında, fərdin üzvi bədənindən kənar, yəni “şəxsiyyətin daxili mə-
kanında” yaranır (6). Lakin dəyərlərin daşıyıcısı, onların əsl idarəçisi subyektdir. 

Subyektin ehtiyacları və təcrübələri onun dəyər üstünlüklərini, tərcihlərini özünəməxsus 
şəkildə rəngləndirir. Müəyyən “daxili aktın” həyata keçirilməsi nəticəsində dünya ilə qarşılıq-
lı əlaqə anlarında dəyərlər subyektə “açılır” (4).  

Şəxsi dəyərlər insan tərəfindən qəbul edilmiş, xeyiri şərdən, faydanı zərərdən, həqiqəti ya-
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landan, layiqi nalayiqdən ayırmağa imkan verən meyarlardır. Şəxsi dəyərlər fərdlər üçün real-
lığın obrazlarının qurulması, “daxili” və “xarici” həyat hadisələrinin qiymətləndirici marker-
lərlə verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş özünəməxsus koordinat sistemi şəklində çıxış edir. 

Aparılan tədqiqatlar, dəyərlərin fərd kimi şəxsiyyətdən asılı olduğunu göstərir. Bu, insan-
ların fərdi xüsusiyyətlərinin quruluşundan asılı olaraq dəyər prioritetlərində fərqlənmələri ilə 
ifadə edilir. Dəyərlər sistemi insanın həyat seçimlərinin əsasını təşkil edir və onun bütövlüyü 
(harmoniya, daxili uyğunluq, homogenlik) subyektin həyat vəzifələrinin uğurlu həllinə birba-
şa təsir göstərir. Beləliklə, dəyərlər yalnız bütövlükdə şəxsiyyətlə bağlı şəkildə dərk edilə bi-
lər. 

Eyni zamanda, bunun əksi də doğrudur. Dəyərlər insanın həyatının psixi məzmununu təş-
kil edir, onun daxili həyatının zənginliyinə töhfə verir. Dəyərlərin həyata keçirilməsi şəxsiy-
yəti tamamilə ələ keçirə bilər, onun bütün həyatını “bir şeylə əlaqələndirə bilər”, məsələn, 
musiqi, rəssamlıq, təhsil, idman, elm, peşə fəaliyyəti. Dəyərlər şəxsiyyətin istiqamətini, baca-
rıq və xarakterin inkişafını müəyyən edir, şəxsiyyətin özünün əsasını təşkil edir və onun “psi-
xoloji obrazını” müəyyən edir. Buna görə də, dəyər üstünlüklərinin, tərcihlərinin hərtərəfli 
psixoloji tədqiqi olmadan onun şəxsiyyətinin psixoloji təhlili tam olmazdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dəyərlər ikili təbiətə malikdir. Bir tərəfdən, onlar genezisə görə 
cəmiyyət tərəfindən şərtləndirilir, insanda digər insanlarla qarşılıqlı əlaqədə və ünsiyyətdə ya-
ranırlar. Digər tərəfdən, dəyərlər fərdidir – onlar insanın təkrarolunmaz həyat təcrübəsini eh-
tiva edir, onun ehtiyaclarının və həyəcanlarının özünəməxsusluğunu təmsil edir. Dəyərlərin 
bu bölgüsü və ya ikililiyi şəxsi (subyektiv, fərdi) və mədəni (sosial, "xarici" və bəzən "səthi") 
münasibətlərin necə əlaqəli olduğuna dair mühüm psixoloji sual doğurur. 

Şəxsi dəyərlər şəxsiyyətin yönümünün məzmunlu tərəfini təşkil edir və onun dünyaya, hə-
yat hadisələrinə, digər insanlara, fəaliyyətə və özünə olan münasibətinin daxili əsasını ifadə 
edir. Lakin şəxsiyyətin yönümünün məzmunlu tərəfinə ehtiyac, motiv, məna da daxildir. Bu 
baxımdan, yuxarıda sadalanan anlayışların fərqləndirilməsini həyata keçirmək və onların şəx-
si dəyərlər kateqoriyası ilə əlaqəsini göstərmək çox vacibdir. 

Psixologiyada ehtiyac dedikdə, adətən, “insana məxsus olmayan bir şeyə obyektiv ehtiya-
ca cavab verən subyektiv vəziyyət” başa düşülür (2). Buna görə də psixologiyada ehtiyacların 
psixoloji təhlilini motivlərin təhlili ilə birləşdirmək ənənəsi möhkəmlənmişdir. Bu zaman mo-
tivin altında “maddi və ya ideal, hissiyyatla qavranılan və ya yalnız təsəvvürdə, zehni planda 
olan ehtiyac, tələbat predmeti” başa düşülür (1). 

Motiv fəaliyyəti konkret sövq edən, fəaliyyətə istiqamət verən bir amildir. Motivlər, A. N. 
Leontyevin qeyd etdiyi kimi, şüurdan “ayrılmır” (1). Motivlər subyekt tərəfindən dərk edil-
mədikdə belə, onun şüuruna xüsusi bir şəkildə daxil olurlar. Beləliklə, motivasiya və istiqa-
mət funksiyası ilə yanaşı, motivlər üçüncü funksiyaya - məna formalaşmasına da malikdir. 
Şəxsi dəyərlər isə real subyektə mənsubdur, onun həyat fəaliyyətində konkret funksiyaları ye-
rinə yetirir, mövcudluğun (ifadənin) tam obyektiv formalarına malikdirlər və buna görə də ob-
yektiv üsullarla öyrənilə bilərlər. 

Dəyərlər onların həyata keçirilməsini tələb edir. Şəxsi dəyərlərin reallaşdırılmasının müm-
künsüzlüyü, onların əsasında duran tələbatların, motivlərin və mənaların bloklanması insan tə-
rəfindən çox ağrılı şəkildə yaşana bilər, bu isə daxili ziddiyyətlərə (münaqişələrə, “gərginlik-
lərə”) səbəb ola bilər. Bu kimi ziddiyyətlərin həllinin nəticəsi həm şəxsiyyətin mütərəqqi inki-
şafı, həm də onun məhvi ola bilər. Şəxsi dəyərlərin cəmiyyətdə həyata keçirilməsi üçün mü-
vafiq mühit olmaya bilər ki, bu da məhvedici davranışa meyllərin formalaşması üçün əsas ola 
bilər. 
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Dəyərlər sistemində daxili münaqişələrin yaşanması subyektin dəyərlərinin və cəmiyyətin 
dəyərlərinin heterogenliyi növü ilə bağlıdır. Belə ki, yeniyetməlik yaşlarında sevgi, ünsiyyət, 
sağlamlıq dəyərlərinin bloklanması, subyekt üçün qarşısıalınmaz olan bu dəyərlərin həyata 
keçirilməsi yolunda maneələr, “subyektin xəstəliyə getməsinə” və məhvedici davranışın inki-
şafına gətirib çıxarır. Yaxşı və pis, dürüst və vicdansız, ədalətli və ədalətsiz, layiqli və ləya-
qətsiz arasında mənəvi seçimlə bağlı həll olunmayan suallar dağıdıcı (cinayətkar) davranışın 
destruktiv formalarının inkişafı ilə bağlıdır.  

Dəyərlər sisteminin inkişafı insanın bütün həyatı boyu mərhələlərlə baş verir və bu proses-
də inkişafın sabit və böhran dövrlərini ayırd etmək olar. Müəyyən formada dəyərlər körpənin 
həyatında da mövcuddur, lakin bu yaşın obyektiv elmi təhlili yalnız hipotetik xarakter daşıyır. 
Şəxsi dəyərlərin formalaşmasında və inkişafında uşağın keçdiyi ilkin mərhələ var. Bu mərhə-
lədə obyektiv reallıqdan alınan dəyər qavranılan və qəbul edilən ehtiyac-semantik formaya 
çevrilir.  

Şəxsi dəyərlərin psixoloji cəhətdən öyrənilməsi üçün yeniyetməlik və gənclik yaşının – 
şəxsiyyətin normativ-dəyər yönümlərinin intensiv formalaşdığı dövrlərin tədqiqi xüsusilə va-
cibdir. Uşaqlıq və yetkinlik arasında keçid mövqeyini tutan ontogenezin məhz bu mərhələlə-
rində insan ətrafda baş verən dəyişikliklərə qarşı çox həssasdır. Yeniyetməlik dövründə şəxsi 
dəyərlər sisteminin inkişafında dəyər sisteminin dayanıqlığı ilə xarakterizə olunan litik dövr-
ləri, eləcə də onun yenidən qurulmasından ibarət kritik dövrləri ayırd etmək olar. Yeniyetmə-
lik dövründə dəyərlər sisteminin yenidən qurulması subyektin gələcək həyat və peşə müqəd-
dəratını təyin etməsi ilə əlaqədar orta məktəbi bitirdikdən sonra baş verən real davranış seçim-
lərinin təsiri altında həyata keçirilir. Beləliklə, orta məktəbi bitirən zaman erkən yeniyetməlik-
dən sonrakı yeniyetməliyə keçid mərhələsi dəyər-məna xarakteri daşıyır. 

Bu konsepsiya gələcək inkişaf üçün açıqdır və onun əsas müddəaları hələ də yaş, cins, so-
sial-mədəni, peşəkar və ya etnik mənsubiyyətə görə fərqlənən müxtəlif respondent nümunə-
ləri üzrə hərtərəfli empirik yoxlamadan keçməyi tələb edir. Psixologiyada şəxsi dəyərlərin 
öyrənilməsi üsulları da əlavə inkişaf tələb edir. Eyni zamanda, bu metodların inkişafında əsas 
məqsəd, əslində, həqiqi psixoloji tədqiqatın mövzusu olan şəxsi dəyərlərin subyektiv ölçülmə-
sinin obyektiv təhlilinə yönəlmiş bir istiqamət olmalıdır. 

Dəyərlər problemi daim aktualdır, uzun bir tədqiqat tarixinə malikdir və açıq şəkildə fən-
lərarası xarakter daşıyır. Yuxarıda qeyd olunanlar o deməkdir ki, dəyərlər sırf psixoloji təh-
lilin mövzusu deyil, lakin psixologiya elmi olmadan eyni zamanda həm cəmiyyətə, həm də 
müəyyən bir şəxsiyyətə məxsus dəyərlərin hərtərəfli öyrənilməsi mümkün deyil. Dəyər anla-
yışının psixoloji leksikona və tədqiqat praktikasına geniş şəkildə daxil edilməsi təbii olaraq 
psixologiyadakı bir çox terminlərin və ilk növbədə psixika, şüur, şəxsiyyət, fəaliyyət, ehtiyac, 
məna, emosiya və s. kimi fundamental kateqoriyaların müəyyən qədər yenidən nəzərdən keçi-
rilməsinə gətirib çıxarır.  

Real həyatda və bütövlükdə psixikada bu və ya digər dəyəri olmayan heç bir canlı-cansız 
yoxdur. Dəyərlərin meyarları və müxtəlifliyi məsələsi kəskin diskussiya mövzusu idi və elə 
olaraq da qalır. Buna görə də, hazırda şəxsi dəyərlərin psixologiyası elmi tədqiqatın fəal inki-
şaf mərhələsində olan sahəsidir və şübhəsiz ki, öz tədqiqatçılarını gözləyir. Bu, canlı insan 
psixikası haqqında elmi təsəvvürləri humanistləşdirməyin aydın yollarından biridir. 

Məqalənin aktuallığı. Dəyərlər problemi daima aktual məsələdir, uzun bir tədqiqat tarixi-
nə malikdir və bir çox elm sahələrinin xarakterik xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Dəyər 
anlayışının psixoloji lüğətə və tədqiqat təcrübəsinə daxil edilməsi psixologiyadakı psixika, 
şüur, şəxsiyyət, fəaliyyət, ehtiyac, məna, emosiya və s. kimi bir çox terminlərin kateqoriyala-
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rının yenidən nəzərdən keçirilməsinə gətirib çıxarır. 
Məqalənin elmi yeniliyi. Hazırda şəxsi dəyərlərin psixologiyası elmi tədqiqatın fəal inki-

şaf mərhələsində olan sahələrindəndir. Bu sahə canlı insan psixikası haqqında elmi təsəvvür-
ləri humanistləşdirməyin vacib yollarından biridir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə materialı uşaq və yeniyetmələrin dav-
ranışının korreksiyası prosesində praktik psixoloqlar, məktəb psixoloqları, müəllimlər və vali-
deynlər üçün faydalı vəsait hesab oluna bilər. 
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А.Р. Абдулбагиева  
 

Личностные ценности в психологической  
структуре личности 

 
Резюме 

 
Основной задачей психологического исследования ценностей является изучение 

субъективных ценностей объективными методами. Исследования показывают, что цен-
ности зависят от личности как индивидуальности. Существует достаточно широкий 
спектр подходов к пониманию личности. Система ценностей лежит в основе жизнен-
ного выбора человека и может быть осмыслена только в отношении личности в целом. 
Проблема ценностей всегда актуальна в психологии. Однако, хотя ценности и не являя-
ются предметом чисто психологического анализа, всесторонне изучить ценности об-
щества и конкретного человека не представляется возможным. Ценности двойственны 
по своей природе. Они возникают во взаимодействии с людьми, а также носят индии-
видуальный характер. Личные ценности являются результатом взаимодействия челове-
ка и культуры. 
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A.R. Abdulbagiyeva  
 

Individual values in the psychological structure of personality 
 

Summary 
 

The main task of psychological research of values is the study of subjective values by 
objective methods. Studies have shown that values depend on personality as individuals. 
There is a fairly wide range of approaches to understanding a personality. The system of 
values is the basis of a person's life choices and can only be comprehended in relation to the 
personality as a whole. The problem of values is always relevant in psychology. However, 
although values are not the subject of purely psychological analysis, a comprehensive study of 
values belonging to society and a particular personality is impossible. Values are dual in 
nature. They arise both in interaction with people and have an individual character. Personal 
values are the result of the interaction of human being and culture. 
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probleminin psixoloji aspektləri 
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İnsanları şəxsiyyətlərarası münasibətlər olmadan təsəvvür etmək çətindir. Çox insan şüur-

lu həyatının çox hissəsini ünsiyyətdə keçirir: yuxudan oyandığımız andan yatana qədər ailə-
mizin, dostlarımızın, iş yoldaşlarımızın, tanışlarımızın və tanımadığımız insanların əhatəsində 
oluruq. Şəxslər telefon, internet, müxtəlif vasitələr ilə münasibətə girirlər. Bütün bunları həya-
tımızdan kənarlaşdırsaq insan varlığının təsəvvür etmək mümkün deyil.  

“Şəxslərarası münasibətlər” termini psixoloqlar tərəfindən fərdlər arasında yaranan, əksər 
hallarda isə emosional yaşantılarla müşahidə olunan və insanın daxili dünyasının vəziyyətini 
çatdırmaqla məşğul olan qarşılıqlı əlaqələrin cəmi kimi düşünürlər (4, s. 108). 

Şəxslərarası münasibətlər qeyri-verbal ünsiyyətin, vizuallaşmanın, bədən hərəkətlərinin və 
jestlərin, həmçinin dilin şüurlu olaraq emosional və davranış komponentlərindən ibarətdir. 

Koqnitiv komponent, müxtəlif idrak formaları olan – təfəkkür, təxəyyül, idrak, qavrayış, 
hafizə, kimi şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətlərini əks etdirməklə bir insanda onun 
fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini tanımağımıza və anlamağımıza imkan verir ki, bu da öz növ-
bəsində adekvatlıqdan (münasibət qurduğumuz şəxsin psixoloji portretini nə qədər dəqiq qə-
bul etdiyimizdən) və eyniləşdirməyimizdən (şəxsiyyətimizi başqa bir şəxsin şəxsiyyəti ilə mü-
qayisə edərək eyniləşdirməyimizdən) asılıdır. 

Emosional komponent isə artıq adından da göründüyü kimi müəyyən insanlarla ünsiyyət 
qurarkən yaşadığımız emosional yaşantıların hafizədə saxlanılmasıdır. Belə olduqda başqala-
rının emosional halına yanma yəni empatiya hissi özünü göstərməyə başlayır. 

Nəhayət, davranış komponenti fərdin digər insanlara və ya bütöv bir qrupa münasibətini 
ifadə edən mimika, jestlər, pantomimika, nitq və hərəkətləri xarakterizə edir. Əslində isə dav-
ranış komponenti şəxsiyyətlərarası münasibətlərin əsasının tənzimləyicisi olmaqla özündən 
daha əvvəlkilərin məcmusunu nəzərdə tutur (1, s. 165). 

Əgər nəzərə alsaq ki, ünsiyyət sosial və təşkilati qruplarda mənəvi-psixoloji birliyin qo-
runmasına xidmət edir, bu zaman sosial geçklik həmrəyliyin, yekdilliyin formalaşması zəmi-
nində müasir yeni sosial münasibətlərin növbəti sosial-psixoloji mərhələsinə keçid almış ola-
caq ki, bu da müasir dövrdə liderin şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə yeni keyfiyyətlər qazan-
masına səbəb olacaq əsas faktorlardan biridir. B. Haqverdiyevə görə, ünsiyyətə əmək fəaliy-
yətinin təşkil olunma üsulu kimi baxılsa, informasiya axınının strukturu, bu informasiyanın 
kimdən-kimə necə ötürülməsi, nəticədə isə kollektiv üzvlərin fəaliyyətinin tənzim olunması 
və əməyinin motivləşməsi, kollektiv üzvlərinin ünsiyyətə olan tələbatlarını anlamaq, bir-bi-
rinə olan mənəvi-psixoloji təsirlər daim diqqət mərkəzində olan əsas problemlər kimi baxılsa 
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hər zaman aktual olar (3, s. 238).  
Şəxslərarası münasibətlər təbiətinə görə rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq bölünür. Rəsmi olan-

lar rəsmi əsaslardan ibarət olmaqla nizamnamə, qanunlar və qarşılıqlı əlaqənin digər qanuna-
uyğun qaydaları ilə tənzimlənəcək. Qeyri-rəsmi əlaqələr isə şəxsi əlaqələr əsasında formalaş-
maqla qalmır həmçinin, rəsmi çərçivələrdən uzaqdır (1,s. 159).  

Birgə fəaliyyətlər baxımından şəxsiyyətlərarası münasibətlər işgüzar və fərdi olaraq bölü-
nür. İş münasibətlərində iş, iş və ya istehsal məsuliyyətləri ön plandadır. Şəxsi münasibətlər 
vəziyyətində, subyektiv olaraq təcrübəli hisslərə əsaslanan ortaq fəaliyyətlərlə əlaqəli olma-
yan münasibətlər ön plana çıxır. Bunlara etibar səviyyəsi artan tanışlıq, yoldaşlıq, dostluq və 
yaxın münasibətlər daxildir (1, s. 163), 

Ayrıca, insanlararası  münasibətlər rasional və emosional ola bilər. Birinci halda məntiq 
və səbəb-nəticə əlaqəsi üstünlük təşkil edirsə, ikincisində şəxs haqqında obyektiv məlumatları 
nəzərə almaya ehtiyac görməyən hiss və emosiyalar, duyğu və qavrayış, empatiya və simpati-
ya daxildir (1, s. 164). 

Nəticə etibarilə qeyd etmək istərdik ki, şəxsiyyətlərarası münasibətlərə daxil olan insanlar 
tabeçilik və ya bərabərlik prinsipindən çıxışı edərək əlaqə qururlar. Subordinasiya dedikdə bə-
rabərsizlik, rəhbərlik və tabeçilik münasibətləri nəzərdə tutulur. Paritet isə, əksinə, fərdlərin 
bərabərliyinə əsaslanır, münasibətlərin iştirakçıları isə müstəqil fərdlər kimi çıxış edirlər (4, s. 
149). 

Azərbaycan ədəbiyyatlarından da bildiyimiz kimi, ünsiyyətin informasiya-kommunikativ, 
tənzimləyici-kommunikativ və affektiv-kommunikativ olmaqla üç tərəfi vardır: bu isə özünü 
məlumat mübadiləsi, şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə və insanların bir-birini başa düşməsi ki-
mi göstərir (3, s. 10).  

İnsanlar arasında məlumat mübadiləsinin xarakteri onunla təhlil olunur ki, tərəfdaşların bir 
işarə sistemi vasitəsilə bir-birinə təsir göstərə bilməsi mümkündür. İnsanların ünsiyyət 
şəraitində sosial və psixoloji xarakter daşıyan tamamilə spesifik ünsiyyət maneələri yarana 
bilər. Fərqlər sosial, siyasi, dini, peşə və s. ola bilər (3, s. 81).  

Şəxsiyyətin struktur elementlərinin qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı münasibəti zamanı harmo-
niyanın yaranmasında psixikanın transsendent funksiyası yəni şüursuzluğa şüur arasındakı 
sərhədin pozulması, birinin digərinə keçməsinə şəarit yaranmır, bu zaman isə şəxsiyyətin st-
rukturunda əksliklərin vəhdəti üçün şərait yaranır. Lakin, unutmayaq ki, insan şüurlu varlıq 
olduğu üçün onun istər verbal, istərsə də qeyri-verbal danışıq sistemi yalnızca şüurlu  ünsiyyət 
sayəsində mümkündür (5, s. 255). 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə şəxsiyyətlərarası münasibətlər sahəsində liderlik ba-
carıqlarının formalaşmasının sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətini nəzərə alsaq, mə-
qaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərə daxil 
olan insanların liderlik keyfiyyətlərinin sosial-psixoloji problemlərinin aşkar olunması ilə 
bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistratura elmi də-
rəcəsi almaq istəyən tələbələr, şəxsiyyətlərarası münasibətlər və liderlik keyfiyyətləri barədə 
elmi məlumat almaq istəyən müəssisə rəhbərləri istifadə edə bilərlər. 
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А.А. Бабаева 
 

Психологические аспекты межличностных  
отношений и лидерства 

 
Резюме 

 
В статье рассматриваются особенности лидерства в межличностных отношениях. В 

ходе отношений были выявлены факторы, влияющие на лидерские характеристики. 
Ссылки даны из зарубежной литературы. Что касается проблемы формирования меж-
личностных отношений, то развитие межличностных отношений возможно только при 
наличии у личности умения общаться с людьми, находить с ними точки соприкоснове-
ния. Этим проблемам способствуют легкость и контактность, доверие и понимание, 
эмоциональное влечение и принятие, а также отсутствие жесткой программы манипу-
лирования и личного интереса, говорится в статье.  

 
A.A. Babayeva 

 
Psychological aspects of interpersonal relations and leadership 

 
Summary 

 
The article examines the characteristics of leadership in interpersonal relationships. 

Factors influencing leadership characteristics were identified during the relationship. 
References are given from foreign literature. As for the problem of the formation of 
interpersonal relations, the development of interpersonal relations is possible only if the 
individual has the ability to communicate with people, to find common ground with them. 
These issues are facilitated by ease and contact, trust and understanding, emotional attraction 
and acceptance, as well as the lack of a rigorous manipulation and personal interest program, 
the article said.  
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Gender tədqiqatlarına qədər (XX əsrin 70-ci illəri) gender asimmetriyasının səbəbi bioloji 

amillərlə əlaqələndirilirdi. E. Dürkqeym, Z. Freyd, T. Parsons, U.Q. Spenser, Ç. Lombrozo 
kimi biodetermenist tədqiqatçıların yanaşmaları əsasən bu sahədə klassik mərhələ kimi dəyər-
ləndirilir. Onların tədqiqatlarının nəticələri bundan ibarətdir ki, qadınların cəmiyyətdə möv-
cud olan qeyri-bərabər statusu, cəmiyyətin ədalətsiz dəyər və qanunları ilə deyil, onların fizio-
bioloji təbiətləri, genetik və psixoloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Biodetermenist yanaşma 
klassik bir yanaşma olsa da, onun tərəfdarları müasir günədək öz mövqelərini müdafiə etməyə 
çalışırlar. 

Sosiomədəni gender rolunun psixobioloji amillərə təsiri güclüdür. Bunu faktoloji material-
lar da təsdiq edir. Yeni doğulan əkiz oğlanlardan birinin cinsi orqanı zədələndiyi üçün, ona 21 
aylığında valideynləri anatomik quruluşunu qız halına gətirən cərrahi əməliyyat keçirməyə ra-
zı olmuşlar. Əməliyyatdan sonra valideynlər usağı sırf qız kimi geyindirib, ona ənənəvi qız 
tərbiyəsi vermişlər. Artıq, o, 5 yaşında əkiz qardaşından tamamilə fərqli idi. Çünki o, artıq 
özünü qız kimi tanımış, zərif və incə bir qız kimi formalaşmışdı. Yaxud, doğuşdan cinsi or-
qanı zədələndiyi üçün, 7 aylığından bir qız kimi böyüdülən bir kanadalı oğlan, yetkinlik ya-
şında və sonrakı dövrlərdə özünü tam bir qadın olaraq dərk etmişdi (9, s. 124). Bu eksperi-
mentlər göstərir ki, gender rolu sosiallaşması bioloji amillər üzərində dominantlıq etmək im-
kanlarına malikdir. Əməliyyatın cinsi identikliyin hələ formalaşmadığı bir mərhələdə baş ver-
məsi, gender rolu sosiallaşmasının səmərəliliyinə şərait yaratmışdır.  

Yaxud, gender rolunun psixobioloji amillərinə baxmayaraq, fərdin cinsi identikliyində 
müəyyən ziddiyyətlər meydana çıxa bilər. Məsələn, Milton Diamond və Kate Sigmundson 
eksperimenti buna misal ola bilər. Onlar, sonradan kişiyə çevrilən bir qızın taleyini izləmişlər. 
Kuklalarla oynayan və bioloji olaraq qız kimi yaşayan Juanna bir müddətdən sonra özünü kişi 
kimi aparmağa meyil duymuşdu. Oğlan paltarı geyinməyə və qardaşının oyuncaqları ilə oyna-
mağa həvəs salmışdı. Təxminən 10 yaşlarında o, qız olmadığını açıq şəkildə hiss etdikdən 
sonra, bu sirri gizlətməyə çalışmışdı. Lakin, onun kişi görünüşü və qadın geyimləri bir araya 
sığmırdı. Buna görə o, ətrafındakı insanlar tərəfindən təqib olunurdu. 14 yaşında, uzun illər 
davam edən daxili işgəncələrdən sonra o, nəhayət əməliyyat vasitəsilə kişi olmağa qərar verdi. 
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Nəticədə, o, çox yaraşıqlı və populyar bir gənc oldu, qızlarla tanış oldu və 25 yaşında evləndi. 
Bu eksperiment göstərir ki, gender rolu sosiallaşması prosesi fiziobioloji göstəricələrə uyğun 
şəkildə olduğu halda belə, cinsi identiklik əks istiqamətdə inkişaf edə bilər (9, s. 126).  

Cinsi rol konsepsiyasının müəllifləri T. Parsons və R. Beylz hesab edirlər ki, bioloji sə-
bəblərdən qadınlar cəmiyyətdə ekspressiv, kişilər isə instrumental rol oynayırlar. Bunlar so-
sial stereotiplərdə, mədəni normalarda əks olunaraq sosial sistemin tərkib hissəsini təşkil edir-
lər. ABŞ psixo-endokrinoloqları C. Mani və A. Erhart “fərdin psixoloji cinsi” konsepsiyasını 
ortaya qoyurlar. Onlara görə, bioloji (endokrinoloji) struktura əsaslanan fərdin psixoloji cinsi, 
kişi və qadınların psixoloji xüsusiyyətlərinin bir-birindən fərqlənməsinin əsasında dayanır və 
bu konstruksiya gender identkliyinin formalaşmasına mühüm təsir göstərir (4, s. 33). Lakin, 
bu yanaşmanın özündə müəyyən problemlər vardır. Çünki bioloji (endokrinoloji) struktur fər-
din psixoloji cinsini müəyyənləşdirirsə, o zaman, orqanizmində bioloji və psixoloji amillərin 
toqquşduğu transseksual fərdlərin mövcudluğunu necə izah etmək olar.  

17 yaşında özünü tam mənada bioloji və psixoloji qadına çevirən transseksual Aqnesin 
şəxsiyyəti üzərində sosioloji araşdırma aparan H. Garfinkel belə bir nəticəyə gəlir ki, cinsiy-
yətin bioloji və sosial amilləri bir-birinə bağlı deyil, müstəqil şəkildə inkişaf edirlər (1, s. 44). 
Sosial antropoloqlar Kendes Uest və Don Zimmerman isə, fərdin cinsi identikliyinin sosial-
koqnitiv əməliyyatlar vasitəsilə formalaşdığını irəli sürürlər. Yəni, onlara görə, cinsiyyət so-
sial əlaqələrdə mədəniyyət vasitəsilə müəyyənləşdirilən koqnitiv sistem kimi ortaya çıxır  (11, 
s. 195). 

Prenatal dövrdə kişi hormonlarının təsirinə həssas olmayan və bioloji cəhətdən kişi olan 
18 nəfər uşaq arasında eksperiment aparılmışdır. Belə uşaqların cinsiyyət quruluşu ikilik xara-
kteri daşıyırdı. Yəni, onlar bioloji strukturuna görə kişi cinsinə aid olsalar da, xarici görünüş-
ləri etibarı ilə qıza oxşayırdılar. Buna görə də, valideynləri onları qız kimi tərbiyə edirdilər. 
Yeniyetməlik dövründə kişi hormonları bu yeniyetmə uşaqlarda saqqalların böyüməsinə sə-
bəb olmuş və kişi görünüşü dominantlıq etmişdir. Bunun nəticəsi olaraq, 18 şəxsin 16 nəfəri 
kişi kimliyini qəbul etmiş və qadınlarla heteroseksual əlaqələr qurmuşlar. Bu eksperimentin 
nəticələri göstərdi ki, cinsi identikliyin formalaşmasında gender rolları deyil, hormonlar daha 
güclü təsir mexanizminə malikdirlər (9, s. 129).   

Diane Halpernin təbiətin və tərbiyənin cinsi identikliyə təsirini izah edən psixobioloji mo-
delinə görə, prenatal dövrdə kişi və qadın cinsi hormonları beynin inkişafına elə təsir göstərir-
lər ki, oğlanlar məkan-yönlü hərəkətlərə, qızlar isə, verbal mesajların səssiz mübadiləsinə da-
ha çox meyllidirlər. Bu psixobioloji imkanlar, onların müvafiq istiqamətə yönəlmələrinə və 
beyində müvafiq mərkəzlərin fəallaşmasına səbəb olur.  

Şəkil 1. Beynin sağ və sol yarımkürələrinin funksiyaları [12] 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 355

Cinslərin psixofizioloji fərqliliklərindən irəli gələn sosial-mədəni fərqlilikləri mövcuddur. 
Oğlanlarda beynin sol qavrayış-məntiqi yarımkürəsi və onun bəzi konsetrativ mərkəzləri fəal 
olduğu halda, qızlarda sağ-intuitiv, obrazlı-hissiyyat yarımkürəsi və onun əksər mərkəzlərinin 
bir-biri ilə inteqrativ əlaqəsi fəaldır. Qızların daha tez danışmasının səbəbi onunla bağlıdır ki, 
1-2 yaşlarında qızlarda fərqli funksiyaları yerinə yetirən sol, oğlanlarda sağ yarımkürə fəal 
olur (şəkil 1). E. Makkobi və K. Ceklinin araşdırmaları göstərir ki, qızların verbal bacarıqları, 
oğlanların isə, vizual-məkan bacarıqları daha üstündür. Kişilərin koqnitiv tərzi təhlilə, riyazi 
bacarıqlara, mürəkkəb idrak proseslərinə daha çox meyillidir. Oğlanlarda görmə qavrayışı, 
qızlarda isə, eşitmə qavrayışı daha çox inkişaf edibdir. Kişilərin daha aqressiv və dominant ol-
ması, qadınların isə, nisbətən az aqressiv və qeyri-dominant olması da eksperimentlərlə təsdiq 
olunur. Həmçinin, araşdırmalar göstərir ki, qadınların emosional intellekti, xüsusilə, empatiya 
bacarıqları kişilərdən üstündür. Lakin, bu fərqliliklər birmənalı olaraq bütün tədqiqatçılar tərə-
findən dəstəklənmir. Çünki bəzi istisna hallar, bunun ümumi bir qanunauyğunluq olmadığını 
göstərir (10).    

Qadınlar tarixən konservativ, kişilər proqressiv xüsusiyyətləri ilə səciyyələndirilir. Bu xü-
susiyyətlərin daha çox nəslin qorunması instinktinin qadınlarda daha güclü olması ilə də əla-
qələndirilə bilər. Bunun bioloji əsasları da vardır. Qadınlar filogenetik baxımdan sabit, onto-
genetik baxımdan qeyri sabitdirlər. Kişilərdə isə, bu əksinədir. Qadınları metaforik olaraq əri-
yə (tumu bərk, üstü yumşaq), kişiləri qoza (üstü bərk, içi yumşaq) bənzətmək olar. Buna görə 
də, kişilər hər bir zərbə riskini üzərinə götürən proqressiv ünsür kimi öndə gedir və yeni nəs-
lin varlığını təmin etmək üçün yeni rahat məkan axtarışına çıxır və ya onu qoruyur. Lakin, ki-
şilər daxilən qeyri-sabit və dəyişkən olduqları üçün, təkamül prosesində filogenetik baxımdan 
sabit olan qadınlara ehtiyac duyurlar. Ailə institutunun təkamül prosesində mövcud olmasının 
əsas zərurətlərindən biri də bu hesab oluna bilər.   

Gender asimmetriyasının kişilərin üstünlüyünə doğru dəyişməsində təkamül prosesinin də 
öz rolu vardır. Təkamül prosesi həm bioloji, həm də sosial proses kimi, cinslərin fiziopsixoloji 
və fiziobioloji strukturunun formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Məsələn, minillərlə da-
vam edən ibtidai icma dövründə əmək bölgüsündə gender asimmetriyası mövcud olmuşdur. 
Kişilər ənənəvi ovçuluqla və döyüşlərlə, qadınlar isə ev-məişət işləri ilə məşğul olmuşlar. Bi-
rincisi, kişilərin fiziobioloji strukturu dinamiklik baxımından ovçuluq və döyüş üçün daha əl-
verişli idi. Qadınlar da bu işlə məşğul ola bilərdilər (amazonkalr barədə məlumatlar bunu təs-
diq edir). Lakin, qadınların kütləvi ölümlərlə nəticələnən bu işlərlə məşğul olması nəsilvermə 
əmsalının azalmasına səbəb ola bilərdi. Bunun alternativi yox idi. Nəslin qorunması məqsə-
dilə, qadınların təkamül prosesində ana rolunda iştirak etməsi, onların fiziopsixoloji və fizio-
bioloji strukturuna da öz təsirini buraxmışdır. Çünki kişilərin nəslinin azalması deyil, qa-
dınların nəslinin azalması bəşəriyyətin sonu demək olardı. Bu baxımdan, istənilən cəmiyyətdə 
“ana” bir dəyərdir. Lakin, qadının bu sosial-tarixi təkamül rolunun istismar olunması da da-
nılmaz bir həqiqətdir.     

Araşdırmalar göstərir ki, qızların insana diqqəti və marağı daha çoxdur. Bu maraq və diq-
qət, qızların həssas qruplarda bir araya gəlməsinə və fərqli davranışlar nümayiş etdirməsinə 
səbəb olur. Eksperimentlər göstərir ki, bu xüsusiyyətlər gender rollarının nəticəsi kimi yox, 
psixofizioloji xüsusiyyətlərin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Çünki ətraf mühitin təsirinin cüzi ol-
duğu 12 həftəlik uşaqlar arasında aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, bu yaşda olan qızlar 
daha çox insan üzünün təsviri ilə bağlı foto və rəsmlərə diqqət göstərdikləri halda, həmin yaş-
da olan oğlanlar daha çox həndəsi fiqurlara maraq göstərirlər. Qızların 3-4 yaşlarından başla-
yaraq xarici görünüşə, geyimə maraq göstərməsi də bununla bağlı ola bilər (9, s. 134). 
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Araşdırmalar göstərir ki, qızlar oğlanlara nisbətdə daha az aqressivdirlər. Bunu gender so-
siallaşması ilə bağlamaq olmaz. Çünki oğlanlarda kişi hormonlarının çoxluq təşkil etməsi və 
endokrin fərqliliyi, onların aqressivliyinə, inadkarlığına, macəraçılığına, riskə meyilli olması-
na, ağrılara dözümlü davranmasına şərait yaradır. Bu öz təsdiqini genetik araşdırmalarda ta-
pır. Təkamül prosesində funksional fərqlilik, özünü genetik səviyyədə də göstərir. Anadangəl-
mə adrenal hiperplazi (VGN) kimi bir genetik pozğunluğu olan uşaqlarda enzimatik qüsur sə-
bəbindən, uterus dövründən başlayaraq böyrəküstü vəzilərdə yüksək səviyyədə androgen 
maddələri yaranır və nəticədə, VGN olan qızlar oğlanlara xas olan davranışlar nümayiş et-
dirirlər (sıx enerji istehlakı, səs-küylü küçə oyunları, oğlan oyuncaq və fəaliyyətlərinə meyl). 
Bu qızlar oğlanlar kimi, VGN olmayan qızlara nisbətən məkanda daha yaxşı istiqamət götü-
rürlər.  

Genderşünaslar bütün bioloji və psixobioloji fərqlilikləri sosiomədəni amillərlə və sosio-
mədəni təkamül prosesi ilə əlaqələndirməyə çalışırlar. Burada da müəyyən həqiqət payı var-
dır. Çünki sosiomədəni təkamül prosesi, bioloji və psixobioloji amillərə öz təsirini göstərir. 
Məsələn, qadınların emosional intellektinin, xüsusilə empatiya bacarıqlarının inkişafında, on-
ların təkamül prosesində daşıdıqları ana gender rolu ilə müəyyən bağlılığı vardır. Yaxud, ana-
nın ailədə qızı ilə emosional baxımdan daha yaxın olması, qızların emosional inkişafının əsa-
sında dayanan əsas amillərdən biri hesab oluna bilər. Yəni, burada sosiomədəni amillərlə psi-
xobioloji amillər bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlıdır. Lakin, bu o demək deyildir ki, qadın təka-
mül prosesində ənənəvi gender rollarından məhrum olsaydı (analıq), qadınlara məxsus bütün 
bioloji və psixobioloji xüsusiyyətlərdən məhrum olardı. Xeyr, bu belə deyildir. Bəli, onlar 
fərqli şəkildə formalaşa bilərdilər. Lakin, bu fərqlilik bioloji və psixobioloji konstruksiyanın 
destruksiyası hesabına baş verməzdi. Əgər bu konstruksiya öz varlığını qoruyub saxlayırsa, 
onun sosial-psixoloji xarakterli gender rollarının formalaşmasında da təsirini qəbul etməliyik. 
Gender asimmetriyasının fənlərarası kontekstdə araşdırılmasının əhəmiyyəti buradan irəli 
gəlir.  

Biofizioloji təkamül prosesində hər bir orqanizm binar xarakterlidir. Orqanizmlər yalnız 
kişi və qadına bölünmürlər. Hər bir kişidə qadın, hər bir qadında kişi başlanğıcı vardır (məsə-
lən, hormonlar səviyyəsində). Bu məsələ, seksual inkişaf xüsusiyyətləri konsepsiyasının tərəf-
darlarının diqqətini daha çox özünə cəlb etmişdir.  

Araşdırmalar göstərir ki, eyni beyin fərdi inkişaf prosesində bir sıra şərtlərdən asılı olaraq, 
kişi və ya qadın xüsusiyyətlərinin proqramlaşdırılması imkanlarına sahibdir. Buna görə də, 
neyrofizioloqlar fərdi davranışın geniş dəyişkənliyini və müxtəlifliyini təmin edən tək sinir 
sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərən “cinsi mərkəzlər” anlayışının şərti olduğunu vurğula-
yırlar. Bu baxımdan, feminlik və maskulinlik xüsusiyyətləri cinsindən asılı olmayaraq, hər bir 
fərddə özünü fərqli şəkildə özünü büruzə verə bilər. Yəni, hər bir orqanizm bipotensialdır. O, 
qadın və ya kişi kimi inkişaf edə bilər. Məsələn, bəzi balıqlar öz mövcudluq dövründə öz 
cinslərini bir neçə dəfə dəyişə bilirlər (8, s. 28).       

Son dövrdə kanadalı tennis və həndbol qadın idmançıların kişi idmançıları ilə müqayisəli 
araşdırması göstərdi ki, bu qadınlar maskulin xüsusiyyətlərə (rəqabətlilik, barışmazlıq, inad-
karlıq) malik olmaqla, öz feminlik xüsusiyyətlərini də yüksək səviyyədə inkişaf etdirmişlər. 
Yəni, qadınların ənənəvi gender rollarını dəyişməsi, onların endokrinoloji strukturunda heç 
bir dəyişikliyə səbəb olmur (6, s. 574). Feminlik və maskulinlik müstəqil amillər kimi, fərdin 
fiziopsixoloji strukturunun formalaşmasına paralel inkişaf səviyyəsində müsbət təsir göstərir-
lər. Çünki kişilərdə maksimal maskulinlik 30 yaşa qədər yüksək özünəinam və liderlik ilə mü-
şayiət olunursa, 30 yaşdan sonra onların itirilməsi ilə bağlı psixoloji gərginlik hallarını mey-
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dana çıxarır (5, s. 437). Yaxud, qadınlarda maksimum feminlik yüksək emosional həyəcan və 
özünəinamsızlıq hissləri ilə müşayiət olunur (3, s. 122). Hər iki cinsdə müşahidə olunan mak-
simallıq, onların yaradıcılıq və koqnitiv funksiyalarının inkişafına mənfi təsir etdiyi kimi, on-
ların qeyri-ənənəvi gender bərabərliyinin hökm sürdüyü cəmiyyətə adaptasiyası da böyük 
problemlər yaradır. Feminlik və maskulinlik xüsusiyyətləri arasında balans təmin edən fərdlər 
istənilən sosial qruplara adaptasiyası, çoxşaxəli davranışları, psixoloji sabitlikləri ilə seçilirlər 
(2, s. 41). Lakin, feminlik və maskulinlik xüsusiyyətlərini metoloji olaraq müəyyənlədirmək 
mümkün deyildir. Çünki onlar, durum və şəraitdən asılı olaraq dəyişirlər (7, s. 1045). İnsanın 
özünüdərki ilə bağlı ilk “Mən”i cinsi mənsubiyyətidir. O, sosial olmaqdan daha çox, ontoge-
netik bir xüsusiyyətdir. Təbii ki, sosiomədəni amillər onun formalaşması və inkişafında mü-
hüm rol oynayırlar. Lakin, ontogenetik cinsi identiklik mərhələsi fundamental olduğu üçün, 
sosiomədəni amillər onun üzərində formalaşır. Bunu nəzərə almadan, genderi yalnız sosiomə-
dəni amil kimi dəyərləndirmək, şəxsiyyətin psixologiyasını və onun “Mən”ini təşkil edən 
amilləri diqqətdən qaçırmaq deməkdir. Buna görə də, biz cəmiyyətin bütün sahələrində (həm-
çinin, təhsil sistemində) cinsi identikliyi nəzərə almadan, universal yanaşmaya üstünlük verir 
və gender asimmetriyasına şərait yaradırıq. Bu baxımdan, gender asimmetriyası problemi həm 
təbiət (biologiya, mikrobiologiya, neyroendokrinologiya, seksopatologiya), həm də sosial-psi-
xoloji elmlərin (sosiologiya, psixologiya, sosial psixologiya, politologiya) kəsişməsində, fən-
lərarası müstəvidə tədqiq olunmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Genderşünaslar bütün bioloji və psixobioloji fərqlilikləri sosiomə-
dəni amillərlə və sosiomədəni təkamül prosesi ilə əlaqələndirməyə çalışırlar. Çünki sosiomə-
dəni təkamül prosesi, bioloji və psixobioloji amillərə öz təsirini göstərir. İnsanın özünüdərki 
ilə bağlı ilk “Mən”i cinsi mənsubiyyətidir. O, sosial olmaqdan daha çox, ontogenetik bir xüsu-
siyyətdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Cəmiyyətin bir-birindən fərqli iki cinsdən ibarət olması, onların 
oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinin təhlili hər zaman mübahisələrə səbəb olmuşdur. Müxtəlif el-
mi araşdırmalara əsaslanaraq gender münasibətlərinin araşdırılması və onun sosial-psixoloji 
tərəflərinin üzə çıxarılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hazır ki dövrdə gender məsələlərinin geniş şə-
kildə araşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, həmçinin praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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Психофизиологические различия, возникающие из-за физиологического строения 

полов достаточны. Существующие психофизиологические различия полов сильно влия-
ют на их поведение и психологические особенности. Психофизиологическая функцио-
нальная асимметрия играет роль в возникновении гендерной асимметрии. Это про-
является в различиях в способностях, моделях мышления, формах общения, эмпатии, 
восприятия и других характеристиках. 
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The interaction of factors of sociocultural  
gender and psychobiology 

 
Summary 

 
The psychophysiological differences that arise from the physiological structure of the 

sexes are also sufficient. Existing psychophysiological differences of the sexes strongly 
influence their behavior and psychological characteristics. Psychophysiological functional 
asymmetry plays a role in the emergence of gender asymmetry. It is manifested in differences 
in ability and ability, thinking patterns, forms of communication, empathy and perception, and 
other characteristics. 
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Etnopsixologiyanın mənşəyi qədim filosof və tarixçilər olan Herodot, Hippokrat, Tacitus, 

Platon, Strabon və Tarixinin əsərləri ilə başlayır. Herodot etnoqrafiyanın və etnopsixologi-
yanın banisi sayılır. Herodot özünün “Tarix” əsərində ilk dəfə olaraq ətraf mühitin köməyi ilə 
müxtəlif xalqların həyat xüsusiyyətlərinin və xarakterlərinin müqayisəli təhlilini aparmışdı. 
Öz müşahidələrinin nəticələrinə əsaslanaraq, tanrılar, skiflərin adətləri və mənşəyi ilə bağlı 
mifləri özündə birləşdirən İskitin etnoqrafik təsvirini təqdim etmişdi. Herodot iskitlərin hətta 
qəddarlıq, əlçatmazlıq, şiddət kimi xarakterik xüsusiyyətlərinə də diqqət çəkmişdi. Onun fik-
rincə, iskitlərin bu cür keyfiyyətlərin təzahürü onların yaşadığı ətraf mühitin xüsusiyyətlərin-
dən (çoxlu çayları və gur otlaq düzənliklərdə) və köçəri həyat tərzindən qaynaqlanır.  

Qədim Yunanıstanın digər alim tədqiqatçıları da müxtəlif xalqların zehni xüsusiyyətlərinin 
formalaşmasına ətraf mühitin təsir etdiyini qeyd edirdilər. Hippokrat, insanlar arasındakı bü-
tün fərqlərin, davranışlarının və adətlərinin əsas obyektiv amillərinin insanların yaşadığı əra-
zinin təbiəti və iqlimi olduğuna inanırdı. Mədəniyyət, adət - ənənələr, xalqların və tayfaların 
görünüşündə fərqlilikləri qeyd edən qədim mütəfəkkirlər bu amilləri vurğulayırdılar (2, s. 96).      

Etnopsixologiyanın banisi J.B.Viko, “Şeylərin ümumi mahiyyəti haqqında” əsərində in-
sanların inkişaf problemlərini, psixoloji xüsusiyyətlərinin şərtləndiril-məsini nəzərdən keçir-
miş və inkişaf tarixində hər bir cəmiyyətin üç dövrdən keçdiyini təsbit edirdi: 

1) tanrıların dövrü; 2) qəhrəmanlar dövrü;  3) insanlar dövrü  
Hər bir insanın müəyyən bir xalqın nümayəndəsi kimi zehni xüsusiyyətləri bu xalqın tari-

xində ortaya çıxır. Eyni zamanda hər bir fərdin fəaliyyəti onun milli ruhunu müəyyən edir. Et-
nik fərqlilik problemi, onların xalqların həyatı və mədəniyyətinə, insanların həyatına təsiri 
çoxdan tədqiqatçıları maraqlandırır. Etnik fərqlilik probleminin ilk tədqiqatçıları onları müx-
təlif coğrafi mühitlərin iqlim şəraiti ilə əlaqələndirdilər. Hippokrat “Havada, Suda, Yerlərdə” 
əsərində “insanlar arasındakı bütün fərqlər, o cümlədən psixologiyada, ölkənin yerləşdiyi ye-
rə, iqlimə və digər təbii faktorlara bağlıdır” fikirlərini irəli sürürdü. 

Etnik psixologiyaya dərin marağın növbəti mərhələsi XVIII əsrin ortalarına təsadüf edir. 
Bu isə sosial münasibətlərin inkişafı, iqtisadi tərəqqi, siyasi və milli müstəqilliyin dərinləş-
məsi, eləcə də millətlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, milli 
həyat tərzi, milli mədəniyyətin və psixologiyanın milli spesifikliyi daha aydın konturları təza-
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hür etdirdi. Ona görə də xalqların mədəniyyətinin, mənəvi və psixoloji birliyinin sualları etno-
psixologiya elmində özünəməxsus yer tutmuşdur. Mövcud məsələlərin daha maraqlı işıqlandı-
rılması isə Montesquieu, Helvetiusi, Kant, Herder, Hegel və başqalarının əsərlərində öz əksini 
tapmışdır (3, s. 112).  

Tədqiqatçı Monteskyonun fikrinə görə, coğrafi mühit insanların mənəvi xüsusiyyətlərinin 
və ictimai-siyasi münasibətlərinin ilkin əsasını təşkil edir. Fransız maarifçisi Helvetiusin “İn-
san haqqında” kitabında insanların xarakterik xüsusiyyətləri, yaranma səbəbləri və faktorları 
araşdırılır. Helvetiusa görə, xarakter əsasən başqalarını görmək və hiss etmək üsuludur. O, 
yalnız bir xalqa xas olur və daha çox ictimai-siyasi tarixdən, idarəetmə formalarından asılıdır. 
İdarəetmə formalarının, yəni ictimai-siyasi münasibətlərin dəyişməsi milli xarakterin məzmu-
nuna özünəməxsus şəkildə təsir edir.  

İngilis filosofu Hümenin “Milli personajlar haqqında” əsərində əks olunan mövqeyi də bö-
yük maraq doğurur. Humeyə görə, psixologiyanın milli xüsusiyyətlərinin formalaşmasında 
əsas amillər sosial (əxlaqi) amillərdir. Hər bir xalqın başqa bir mədəniyyətə münasibətdə və 
qavrayışda emosional təsirdə özünü göstərən öz xarakteri vardır. Kant isə müxtəlif xalqların 
xarakterlərindəki fərqləri tanımayanları tənqid edirdi. Kantın fikrincə, milli xarakterin əsas tə-
zahürü digər xalqlara münasibət, dövlət və ictimai azadlıqdan qürur duymaqdır. 

Pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda araşdırmalara görə ən inkişaf etmiş konsepsiya Vundtun 
“Etnopsixoloji konsepsiya”sı hesab edilirdi. Vundt, xalq psixologiyasının vəzifəsini insan cə-
miyyətlərinin ümumi inkişafının əsasını təşkil edən psixi proseslərin öyrənilməsində görürdü. 
Vundt eyni zamanda inkişaf ideyasını nəzərdən keçirir və sosial-psixoloji prosesləri arxa 
planda qəbul etmirdi.  

Tarixçilər üçün mədəniyyət həmişə əsas tədqiqat mövzusu olmuşdur. Etnopsixoloji mək-
təbin tərəfdarları mədəniyyəti ümumiləşdirilmiş bir anlayış hesab edirdilər. Onlar üçün əsl və 
əsas reallıq fərd, şəxsiyyət idi və şəxsiyyətin öyrənilməsi üçün hər bir xalqın mədəniyyətini 
öyrənmək lazımdır. Bu səbəbdən amerikalı etnopsixoloqlar, “şəxsiyyət” anlayışının inkişafına 
xüsusi diqqət yetirirdilər (4, s. 44). 

Erkən uşaqlıqdan gələn ailə tərbiyəsi insanın şəxsiyyətində mütləq bir iz qoyaraq bütün 
həyatına təsir edir. Hər hansı bir millətdə uşağa qulluq üsulları təxminən eynidir, bununla belə 
tətbiq edilən üsulların məzmununda müəyyən fərqlər vardır. Hər bir mövcud cəmiyyətdə şəx-
siyyət davranışı bir-birindən kifayət qədər fərqlənir ki, bu da nəsildən-nəslə ötürülən milli 
ənənələr və milli davranış vərdişləri ilə öz həllini tapır. Məhz buna görə də o zamanlar Qərb 
etnopsixologiyasında təməl daşı deyilən “təməl şəxsiyyət” anlayışı yaranmışdı.  

Bu cür şəxsiyyət müəyyən bir cəmiyyətin bütün üzvləri üçün ortaq bir milli təcrübə əsa-
sında formalaşır və təhlükəsiz vəziyyətlərə çatmasına imkan verən psixoloji xüsusiyyətləri 
özündə cəmləşdirirdi. Daha sonra onu əvəz edən “modal şəxsiyyət” nəzəriyyəsinə görə isə 
“real həyatda bir xalqın zehni quruluşunun ümumi xüsusiyyətlərinin təzahürünün müxtəlif 
spektrləri həmişə ola bilər”.  

Etnopsixoloji tədqiqatların inkişafı XVIII əsrin sonu - IX əsrin birinci yarısında Alman 
klassik fəlsəfəsinin verdiyi əhəmiyyətli töhfə idi. Bu ilk növbədə İ.Herder, İ. Kant və G. He-
gelin əsərləri ilə bağlıdır. İ. Herder öz əsərlərində etnik ekologiya ideyalarını irəli sürürdü. O, 
müxtəlif xalqların ekoloji harmoniya və həyat tərzini əsas götürərək onların xüsusi iqlim şə-
raitində həyata meylli olduqlarını göstərirdi. Eyni zamanda cəmiyyət tarixi ilə təbiət tarixinin 
qanunlarının birliyi ideyasını müdafiə edirdi.  

Kantın tədqiqatları irsi etnopsixoloji tədqiqatlar tarixində mühüm yer tutur. Kanta görə bir 
xalqın xarakteri, digər mədəniyyətlərə münasibətində və anlayışında müəyyən edilir. Yalnız 
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öz xalqının xarakterini tanıyanları Kant millətçi adlandırırdı. İ. Kant hər bir xalqın xarakteri-
nin formalaşmasında təbii və sosial amillərin təsirinə üstünlük verirdi. G. Hegelin “Ruh fəlsə-
fəsi” əsəri millətlərin xarakteri haqqında fikirlərin inkişafında mühüm mərhələ idi. 

Etnik əlaqələrin, insanlar arasındakı təmasların və ünsiyyətin formalaşması və inkişafı 
prosesində xarici və daxili (psixoloji) maneələr və ziddiyyətlər mövcuddur. Dövlətlərarası və 
millətlərarası əlaqələr və münasibətlər səviyyəsində insanlar arasında ünsiyyətdə bu cür çətin-
liklər ən çox tarixən qurulmuş iqtisadi, siyasi, dini və ya sosial-mədəni xarakterli ziddiyyətlər-
lə əlaqədar yaranır. İri miqyasda bunlar müstəqilliyin, ərazi bütövlüyünün itirilməsi ilə də əla-
qədar məlumat mübadiləsində, elmin, mədəniyyətin nailiyyətlərində, milli biliksizlikdə süni 
şəkildə yaradılan çətinliklərin nəticəsi ola bilər. Millətlərarası ünsiyyətin daxili maneələri in-
sanların iş, ailə, məişət və şəxsi münasibətlərində tez-tez yaranan qeyri-müəyyənlik, qorxu, 
düşmənçilik, şübhə və sairə kimi psixoloji xarakterli maneələrdir. İqtisadi, siyasi, sosial-mə-
dəni və ya psixoloji bir təbiətə sahib olduqlarından asılı olaraq onların aradan qaldırılması 
fərqli yanaşma və araşdırma üsulları tələb edir. Millətin, ayrı-ayrı etnik icmaların və qrupların 
nümayəndələrinin maraqları naminə, münasibətlərdəki ortaya çıxan ziddiyyətləri və çətinlik-
ləri vaxtında müəyyənləşdirmək, proqnozlaşdırmaq və aradan qaldırmaq üçün millətlərarası 
münaqişələrə səbəb olmadan sülh yolu ilə qarşılıqlı anlaşma və harmoniyaya nail olunmalıdır.  

Ünsiyyət prosesinə gəldikdə, həyat təcrübəsinin bənzərsizliyi özünü inkişaf etdirmə səviy-
yələrində və idrak proseslərinin təzahürlərində, təcrübə nümunələrində və davranış formala-
rının zənginliyində özünü göstərir. Bu cür şərhlərin təhlili zamanı psixoloqlar uşaq, yeniyetmə 
və ya yaşlı bir insanda təzahür etmələri üçün hər yaş qrupunun psixoloji xüsusiyyətlərini nə-
zərə alırlar (1, s. 65). 

Etnopsixologiyanın ümumi olaraq tanınan kateqoriyası, bir millətin psixoloji quruluşu an-
layışıdır. Milli xarakter tarixi və sosial-iqtisadi şərtlərlə formalaşır. Milli xarakter, müəyyən 
bir millətin nümayəndələrinin, davranışlarının adi bir davranış tərzini və tipik bir hərəkət tər-
zini təyin edən və sosial mühitə, ətraf aləmə, işə, insanlara münasibətlərində özünü göstərən, 
tarixən inkişaf etmiş sabit psixoloji xüsusiyyətlər toplusudur. 

Sosial və gündəlik mühitə münasibət milli xarakterin mühafizəkarlıq, dindarlıq, nikbinlik, 
bədbinlik və sairə kimi xüsusiyyətlərində təzahür edir. Milli xarakterdə işə münasibət səmərə-
lilik, praktiklik, dəqiqlik, öhdəlik, təşəbbüskarlıq, passivlik, nizamsızlıq və s. Kimi xüsusiy-
yətlər şəklində ifadə olunur. Fərqli millətlərin nümayəndələrində bu keyfiyyətlər bir az fərqli 
təzahürlərə malikdir. Məsələn, amerikalıların, yaponların, almanların və digər millətlərin nü-
mayəndələrinin dəqiqlik, nizam-intizam və zəhmətkeşliyi arasında bir fərq var.  

Milli xarakter və milli münasibət anlayışları eyni deyil. İsti iqlimi olan ölkələrdə yaşayan 
xalqların milli münasibətləri çox oxşar ola bilər, eyni zamanda onların milli xarakterləri çox 
fərqli ola bilər, çünki hər bir ölkənin tarixi inkişafının öz xüsusiyyətləri, öz ənənələri, adətləri, 
ritualları və öz mədəniyyəti var. Milli hisslər və duyğular insanların etnik birliyini, maraqla-
rını və digər xalqlara münasibətinin emosional aspektlərini əks etdirir. 

Milli hisslərin həm müsbət, həm də mənfi mənaları ola bilər. Müsbət məna milli qürur his-
si, vətənpərvərlik, xalqına məhəbbət kimi formalarda ifadə olunur. Mənfi – millətçilikdə və 
şovinizmdə, irqi duyğularda və digər xalqlara münasibətdə yadlaşmada əks olunur. Milli ənə-
nələr və adətlər haqqında kifayət qədər məlumatlı olmamaq digər etnik icmaların nümayəndə-
ləri ilə ünsiyyətdə ciddi çətinliklərə səbəb ola bilər. İnsanlar bir qayda olaraq, ənənələrinə, 
adətlərinə, zövqlərinə çox həssasdırlar, buna görə də onları pozmamaq daha məsləhətdir (5, s. 
146).  

Fərdi xalqlar müxtəlif dərəcədə milli ənənələrə sadiq olmaqla özünəməxsus intellektual 
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xüsusiyyətlərə malikdirlər. Pedaqoji-psixoloji ədəbiyyata görə, ingilislər və çinlilər müəyyən 
düşüncə formalarına meylli tənqidlə fərqlənirlər, almanlar isə abstraksiya gücü və formal 
məntiqə bağlılıqlarıı ilə daha çox seçilirlər. F.Engels ingilislərin və almanların flegmatik və 
təmkinli olduğunu, fransız və irlandların böyük həyəcanlılığını, təmkinliliyini və qızğınlığını 
qeyd edirdi: könüllü – iradi fəaliyyət, iradi proseslərin sabitliyi, iradi səylərin müddəti. Yapon 
və çin xalqının milli xarakterində inadkarlıq kimi keyfiyyətlər, finlərin obyektiv müxalifətə 
baxmayaraq məqsədlərinə çata bilmələri: onların ünsiyyətcil – insanlar arasındakı qarşılıqlı 
əlaqə, ünsiyyət və əlaqələrin təbiəti, qruplarda birləşmə gücü. 

Bütün qeyd olunan milli psixoloji xüsusiyyətlərin fəaliyyətinin sabitliyi milli kimlikdən 
irəli gəlir. Milli kimlik, insanların müəyyən bir etnik topluluğa mənsub olduqlarını, milli ma-
raqları, millətlərinin digər millətlərlə düzgün qarşılıqlı əlaqələrini dərk etməsidir. Milli özünü-
dərkin funksiyası özünəməxsus milli xüsusiyyətlərini düzəltmək və bu əsasda bir milli icmanı 
digərindən ayırmaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Ünsiyyət çətinliklərinin etnopsixoloji əsasları probleminin əsas tə-
zahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elmi-nəzəri tələbləri səviyyəsində hə-
min problemlərin təhlilini verməkdən ibarətdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Ünsiyyət çətinliklərinin etnopsixoloji əsaslarının psixoloji xüsu-
siyyətləri probleminin təhlili, milli kimlik, milli maraqlar, digər xalqlarla işgüzar fəaliyyət və 
düzgün ünsiyyətə bələd olmağa köməklik göstərmək yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarət-
dir.    

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 
ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə 
bilər. 
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Г.Г.Алиханова              
               

Этнопсихологические основы коммуникативных трудностей 
 

Резюме 
 

В процессе общения люди не только узнают об окружающей среде, но и узнают 
обычаи и традиции разных народов и этносов, которые также придают особую нап-
равленность восприятию реального существования. 

Итак, общение есть, прежде всего, главное условие восприятия объективного бытия. 
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Жизненные факты показывают, что этнопсихологическая основа коммуникативных 
трудностей также своеобразно участвует в проявлении психических процессов. 

                                                                                                    
 G.H. Alikhanova   

           
Ethnopsychology bases of communication difficulties 

 
Summary 

 
In the process of communication, people not only learn about the environment, but also 

master the customs and traditions of different peoples and ethnic groups, which also give a 
special direction to the perception of real existence.  

So, communication is, first of all, the main condition for the perception of objective 
existence. Vital facts show that the ethnopsychology basis of communication difficulties also 
participates in a unique way in the manifestation of mental processes. 
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Psixoloji müdafiə nədir? Psixoloji müdafiə psixi sağlamlığın qorunması məqsədilə trav-

matik həyəcanlara yönəlmiş şəxsiyyətin stabilliyinin xüsusi sistemidir. Həyat prosesində insan 
dəyişir, yəni o, öz baxışlarında, mənəvi dəyərlərində, təsəvvürlərində dəyişikliklər edir. Bəzən 
o, insan üçün gözlənilməz olur, bəzən də ondan ciddi iş tələb edir. Belə dəyişikliklər adətən 
insan tərəfindən dərk edilir. Bəzən elə hallar baş verir ki, insan qeyri-ixtiyari olaraq yeni təc-
rübədən imtina edir. Bunlar şüursuz requlyativ psixoloji mexanizmlərin hesabına həyata keçir. 
Belə psixoloji mexanizmlərin hərəkəti bəzən dərketmə, bəzən də insanın iradəsi ilə baş verir. 
Həmin mexanizmlər psixikanı qoruyur və onu ağır yükdən müdafiə edir. Ona görə də onlar 
psixoloji müdafiə mexanizmləri adını almışlar. 

Müasir psixoanalitiklərdən olan Brenner psixoloji mexanizmi təfəkkürün müvafiq aspekti 
kimi səciyyələndirir. O “Mən” (Eqo) və “O” (İd) arasındakı qarşılıqlı təsiri əks etdirir. Kon-
fliktli situasiyaların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq “Mən” müdafiə mexanizminin maraqları-
nın qənaətbəxş olması üçün onları müdafiə kimi qəbul etmək olar. Alim tədqiqatçı Brennerin 
fikri ilə razılaşaraq qeyd edə bilərik ki, müdafiə məqsədlərində “Mən” istənilən yönəlişlikdən, 
qavrayışdan, diqqətin yayınıqlığından, davranışa qıcıqlandırıcıların müdaxiləsindən istifadə 
edir (2, s. 108). 

Psixoloji lüğətdə müdafiə şəxsiyyətin stabilliyinin xüsusi tənzimedici sistemi kimi müəy-
yən edilir və o, konfliktin dərki ilə bağlı təhlükə hissinin aşağı düşməsinə yönəldilmişdir. Belə 
anlayış funksional “Mən”i əks etdirir, lakin o, psixoloji müdafiənin məzmununu izah etmir. 
Müəlliflərin bir qismi həmin fenomeni geniş mənada nəzərdən keçirir, ona istənilən davranışı 
daxil edir, psixoloji diskomfortu aradan qaldırır. 

Tədqiqatçılar arasında müdafiə məqsədlərinin anlaşılmasındakı ziddiyyətli fikirlərə az rast 
gəlinir. Onların əksəriyyəti bu məqsədi daxili psixi adaptasiyaya aid edir, onu koqnitiv və af-
fektiv vəziyyətlərin diskomfortluğunun qarşısının alınması kimi xarakterizə edirlər. Problem-
dəki çətinliklər çox hallarda müdafiə prosesinin funksionallaşmasında və aktuallaşmasının 
şüursuz xarakterində şərtləndirilmişdir. 

Psixoloji ədəbiyyatda psixoloji müdafiəni iki kateqoriyaya ayırırlar: birinci qrupda ona 
müvafiq psixi hadisənin mahiyyətinin əksi kimi diqqət yetirilir və aktivlik forması kimi baxı-
lır. İkinci qrupda psixoloji müdafiə mexanizmlərinin məzmunu koqnitiv nəzəriyyələr termi-
nində əks olunur ki, onu informasiyaların xüsusi işlənilməsində nəzərdən keçirirlər. 

Psixoloji müdafiə fenomenini təhlil edərkən həmin anlayışa aid olanları aşağıdakı şəkildə 
fərqləndirdik: 
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— psixoloji müdafiə psixikanın xassələrinin sistemi kimi (İ.D.Stoykov); 
—  psixoloji müdafiə şəxsiyyətin xassəsi kimi (A.Freyd, V.A.Taşlıkov, V.M. Volovik); 
— psixoloji müdafiə mexanizmləri və ya psixoloji müdafiənin reallaşmasının konkret üsu-

lu kimi (K.Perri, E.S.Romanova); 
— müdafiə hərəkətləri psixoloji müdafiə prosesinin xarici davranış xarakteristikası kimi 

(R.M.Qranovskaya);  
— müdafiə strategiyası və taktikası müdafiə üsulları və hərəkətlərinin davamlı sistemi 

kimi (E.T.Sokolova) (4, s. 145). 
Tədqiqatların böyük əksəriyyətində bu anlayış prinsipial əhəmiyyət kəsb etmir, odur ki, 

müəlliflər “psixoloji müdafiə” termininin genişləndirilməsi məqsədilə sinonimlərdən də istifa-
də edirlər. Bütün insanlar sağlam və ya xəstə olmalarından asılı olmayaraq onları narahat edən 
hisslərdən və xatirələrdən azad olmaq məqsədi ilə müdafiə mexanizmlərindən istifadə etmək 
məcburiyyətindədirlər. Müdafiə mexanizmləri bizim şüurumuzdan asılı olmadan həyata keçi-
rilir, təşvişi aradan götürməyə xidmət edir, psixikanın normal fəaliyyətini təmin edir. 

Psixoloji müdafiə psixi sağlamlığın qorunması məqsədilə travmatik həyəcanlara yönəlmiş 
şəxsiyyətin stabilliyinin xüsusi sistemidir. Psixoloji müdafiə xüsusi tənzimedici sistem kimi 
özünü göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, “Mən-obraz” üçün təhlükəli olan şəraiti, hiss və emo-
siyaları neytrallaşdırmaq zərurəti meydana çıxdıqda uşaq psixoloji yollarla özünü müdafiə et-
məyə başlayır. 

Psixoloji müdafiə heç də həmişə adekvat formalarda ifadə olunmur. Biz elə hallara rast gə-
lirik ki, uşaq ya psixoloji müdafiənin formalarından düzgün istifadə etmir, ya da özünü qeyri-
adi şəkildə müdafiə edir, bu zaman onun davranışında nevrotik və bəzi başqa simptomlar mü-
şahidə olunur. 

Psixoloji təhlil göstərir ki, uşaqlar eyni vaxtda psixoloji müdafiənin bir çox növlərindən is-
tifadə edirlər. İnkaretmə, reqressiya, susdurulma və identifikasiya böyük məktəbəqədər yaşlı-
lar üçün xarakterik haldır. Bəzi müdafiə mexanizmlərini uşaqlar özləri mənimsəyir, bəzilərinə 
isə böyüklərin davranışını müşahidə etməklə nail olurlar. 

Müdafiə mexanizmlərinin fərdi dəsti konkret həyati şəraitdən asılıdır ki, uşaq ailədə və 
bağçada böyüklərin davranışında müdafiə nümunələri ilə toqquşurlar. Uşaqlarda psixoloji mü-
dafiə mexanizmlərindən müntəzəm olaraq istifadə nəticəsində insanda xarakterin müəyyən cə-
hətləri də formalaşır. 

Reaktiv təhsil müdafiə mexanizmi olub bir psixi impulsun başqasına dəyişməsilə əlaqə-
dardır. Özünün inkişaf səviyyəsinə görə reaktiv təhsil müdafiə mexanizmi 4 yaşdan başlaya-
raq 6 yaş mərhələsinədək ən axırıncı yerlərdən birini tutur. Bu yaş dövrünün uşaqları ondan 
müntəzəm istifadə edirlər.4 yaşlı uşaqlara inkişafın ən kiçik səviyyəsi uyğundur. Tədricən 5-6 
yaşlarında reaktiv təhsil mexanizmi inkişaf edir və həmin mexanizmdən uşaqlar müntəzəm is-
tifadə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, oğlanlarla müqayisədə qızlarda həmin mexanizm yük-
sək dərəcəsi ilə fərqlənir, həmin mexanizmdən müntəzəm istifadə olunur. İnkişaf dinamika-
sına gəldikdə onu deyə bilərik ki, əgər yaş artdıqca oğlanlarda ondan istifadə halları artırsa, o 
zaman qızlarda ondan istifadə halları 5 yaşında daha da yüksəlir. 

Simvollaşma - müdafiə mexanizmi olub bu və ya digər prosesdə hərəkətlərin, ideyaların, 
hisslərin müəyyən simvol və məntiqi izahla qeydə alınmasıdır. Simvolizasiya pozitiv müdafiə 
mexanizmlərindən olub böyük məktəbəqədər yaşda uşaqların sosiallaşmasına müsbət təsir 
göstərir. Simvollaşma prosesində davranış, ideya və hisslərin məntiqi izahatda qeydə alınır. 
Bu müdafiə mexanizminin əhəmiyyətliliyi orta səviyyədə bütün yaş mərhələlərində özünü 
göstərir. 6 yaşda o bir qədər də artır. Əgər simvollaşma müdafiə mexanizminin inkişaf dina-
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mikasına nəzər salsaq onu qeyd edə bilərik ki, 4-5 yaşda simvollaşma mexanizmindən istifadə 
praktik cəhətdən fərqlənir, belə ki, o, 6 yaşda daha da artır (2, s. 145). 

Bu müdafiə mexanizminin çox böyük dərəcəsi qızlara məxsusdur. Əgər qızlarda və oğlan-
larda simvollaşmanın inkişaf dinamikasını izləsək görərik ki, yetişkənlik dövründə qızların is-
tifadə etdikləri simvollaşma müdafiə mexanizmləri əhəmiyyətli dərəcədə artır, oğlanlarda isə 
praktik olaraq dəyişməz qalır. Simvollaşma müdafiə mexanizmləri ikincili perseptiv obrazlar-
dan istifadə etməyi tələb edir. Qızlarda bu müdafiə mexanizmindən istifadədə inkişaf dinami-
kasının bir qədər yüksək olması qeydə alınmışdır. Simvollaşma müdafiə mexanizmi sosial 
adaptasiya prosesinə təsir edir və yetişkənlik prosesində dəyişir. Odur ki, 4-5 yaşlarında sim-
volizasiya və sosial adaptasiya arasında əlaqə aşkar edilməmişdir. 5 yaşlı uşağın davranışı 
frustrasiya situasiyasında bu müdafiə mexanizmi ilə əlaqədardır. 

Tədqiqatımızda zəif inkişaf etmiş simvollaşmanın özünümüdafiə ilə bağlılığı qeydə alın-
mışdır. Əgər 5 yaşlı uşaqlarda simvollaşma güclü inkişaf edirsə o zaman uşaq ətrafdakılara 
etibar etmədən öz problemlərinin həllinə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə meyllidir. Əgər 
simvollaşma müdafiə mexanizmi zəif inkişaf edirsə, o zaman uşaq problemin həllini məsuliy-
yətlə öz üzərinə götürməyə qadir deyildir.  

6 yaşda simvollaşmanın inkişaf səviyyəsinin aşağı düşməsi bir sıra problemlərlə: emosio-
nal reaktivliklə, soyuqluqla, affektiv problemlərlə, somatik şikayətlərlə və həyəcanlılıqla mü-
şayiət olunmuşdur. Qızlara gəldikdə, onu deyə bilərik ki, onlarda simvollaşmanın inkişafı bir 
çox problemlərlə: nigarançılıqla, soyuqluqla və affektiv problemlərlə müşayiət olunmuşdur. 
Oğlanlarda isə o, təcridetmə ilə, somatik şikayətlərlə müşahidə olunmuşdur. 

Simvollaşma müdafiə mexanizminin zəif inkişafında oğlanlar ətrafdakılarla problem situa-
siyanın həllində məsuliyyət daşımağa meyllidirlər və əksinə, simvollaşmanın yüksək inkişa-
fında oğlanlar ətrafdakılardan kömək istəməkdən imtina edirlər. 

Bütünlükdə zənn etmək olar ki, simvollaşma müdafiə mexanizmi sosial adaptasiya prose-
sinə müsbət təsir göstərir. Yalnız böyük yaşda müsbət təsir özünü göstərir ki, bu da onda ye-
tişkənliyin bir qədər gec olması ilə izah olunur. Tədqiqatın gedişində biz belə bir nəticəyə gəl-
dik ki, müntəzəm istifadə edilən müxtəlif müdafiə mexanizmləri eyni deyildir. Psixoloji mü-
dafiə mexanizmlərinin istifadəsində mövcud olan yaş fərqləri bir daha onu təsdiq edir ki, inki-
şaf parametrləri istənilən psixi təhsilin formalaşmasında əks etdirilir. Həmçinin oğlan və qız-
lar müxtəlif müdafiə mexanizmlərindən müxtəlif tezlikdə istifadə edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda psixoloji müdafiə anlayışı artıq uzun müddətdir ki, 
psixoanaliz çərçivəsindən kənar çıxmışdır və psixologiya psixoterapiyanın istənilən istiqamət-
lərində əhəmiyyətli məna kəsb etmişdir  

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi əhəmiyyəti ondadır ki, müasir dövrdə uşaq psi-
xologiyasında psixoloji müdafiə prosesi araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti pedaqoji təd-
qiqatlarda əhəmiyyətli yer alması ilə səciyyələnir. Bu, elektronlaşdırılmaqda olan təhsilin in-
karedilməz şərtidir. 
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Сущность и классификация механизмов  
психологической защиты 

 
Резюме 

 
Психологическая защита является актуальной проблемой детской психологии сов-

ременности. Можно задать вопрос, почему психологическая защита часто обсуждается, 
но не изучается. Основное внимание уделяется формированию механизмов психологи-
ческой защиты в отношениях между родителями и детьми. Однако специфические пси-
хические проявления ребенка здесь до конца не изучены. Кроме того, существует боль-
шая потребность в изучении препятствий, с которыми часто сталкиваются дети на ста-
диях кризисного развития, с другой стороны, практических трудностей в изучении пси-
хологических защит, закономерностей психических явлений. 

 
V.N. Agayarli 

 
The essence and classification of psychological defense mechanisms 

 
Summary 

 
Psychological protection is a topical issue in child psychology in modern times. The 

question may be asked why psychological protection is often discussed but not studied. The 
main focus is on the formation of psychological defense mechanisms in the relationship 
between parents and children. However, the specific mental manifestations of the child have 
not been fully studied here. In addition, there is a great need to study the obstacles that 
children often encounter in the stages of crisis development, on the other hand, the practical 
difficulties in the study of psychological protection, the regularities of mental phenomena. 
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Demək olar ki, hər gün bir çox utancaq, inamsız şəxslərlə qarşılaşırıq. Psixoloqlar deyirlər 

ki, demək olar ki, bütün insanlar utancaqlıqdan bu və ya digər dərəcədə əziyyət çəkirlər. Bu 
mövzuda ən yaxşı kitablardan biri “Utancaqlıq nədir və onun öhdəsindən necə gəlmək olar” 
adlanan Amerika psixoloqu F. Zimbardonun əsəridir. Zimbardo Vebsterin məşhur lüğətinə 
nəzər salmağı təklif edir: “utancaq olmaq-cəsarətsizlik, ehtiyatlılıq və güvənsizlik səbəbindən  
yaxınlaşmada çətinlik çəkmək, başqalarının qarşısında narahat olmaq deməkdir”. Zimbardo 
lüğətdən bir neçə sitat gətirir: “Utancaq insan qoruyucudur, müəyyən şəxs və ya predmetlərlə 
görüşməyə uyğun deyil. Utancaq insan özünə qapanıqdır. Söhbət şəraiti onu danışmağa məc-
bur edənədək susmağı üstün tutur. Belə qapalılıq əzələ gərginliyi və hərəki donuqluqla müşa-
yiət olunur” (3). 

Müxtəlif müəlliflər tərəfindən utancaqlığa fərqli yanaşmalar olsa da, onun mənşəyinin an-
laşılmasında ümumi xüsusiyyətlər utancaqlığın özünəhörmət və özünüdərketmə ilə əlaqəsinin 
olması, ünsiyyət çətinliklərinin yaşanılmasıdır.  

Utancaqlığın səbəbləri çoxdur, buraya anadangəlmə-genetik səbəbləri də, qazanılmış key-
fiyyət olmanı da aid edə bilərik. Utancaqlığın köklərini uşaqlıqda axtarmaq lazımdır, hansı ki 
uşağa özünü sevməyi, özünü bütövlükdə qəbul etməyi öyrətməyiblər. Sonrakı həyatda travma 
və problemlər də onu möhkəmləndirir və davamlı xassəyə çevirir. Utancaq insan daima özün-
də nəyisə rədd edir və başqalarından gizlədir, çünki o düşünür ki, ətrafdakılar onu görüb, ona 
hansısa neqativ yolla reaksiya verəcəklər (ələsalma, tənqid, aqressiya və s.). Utancaqlığın öh-
dəsindən gələ bilmədikdə insanlar özlərini daha rahat və əmin hiss etmək üçün sanki bir dəbil-
qəyə bürünürlər və bununla da daha da gərginləşirlər. İnsan başqalarının yanında özü olmaq-
dan qorxduğu üçün psixoloji olaraq süni bacarıqsız mövqeyi qəbul edirlər. Onun başqaları ilə 
qarşılıqlı təsir məkanı daralır, həyatındakı bütün yeniliklərdən qaçmağa çalışır, hər bir yeni 
əlaqə ona travma verdiyi üçün onlardan qaçır. O yaşamır, sadəcə mövcud olur.  

Utancaqlıq irsi olduğu kimi, tərbiyə şərtləri ilə də müəyyən olunur (D.Deniels, R.Polomin) 
(2). Bununla yanaşı onlar utancaqlığın formalaşmasına təsir edən bir sıra mövcud amilləri ayı-
rırlar: 

— Uşaqların ailədə doğum ardıcıllığı; 
— Dominantlıq edən ailə tipi; 
— Valideynlərin utancaqlığı; 
— Uşağın sinir-psixi inkişafının fərdi keyfiyyətləri. 
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Eksperimentlərdə ayrı-ayrı yaş dövrlərində utancaqlığın təzahüründə fərqlərdə ortaya çıxa-
rılmışdır.  

Utancaqlığa həm proses, həm vəziyyət, həm də şəxsiyyətin xassəsi kimi baxılmalıdır. 
Utancaqlıq bir proses kimi yaşdan, cinsdən, milliyyətindən asılı olaraq insanlarda müxtəlif cür 
təzahür edir. Hətta şəxsi təsirlərin sayəsində dəyişə də bilir. Utancaqlıq bir vəziyyət kimi ve-
getativ və psixomotor sferanın, nitq fəaliyyətinin, emosional-iradi proseslərin pozulmalarında 
təzahür edir; ümumilikdə sinir-psixi gərginlik halına gətirib çıxaran özünüdərketmədə dəyi-
şikliklərlə müşayiət olunur. 

Utancaqlıq şəxsiyyətin bir xassəsi kimi psixoloji narahatlıq duyulması, əlaqələr qurulma-
sında stabil çətinliklər, əlaqələrdə yüksək həssaslıqla birlikdə adaptivlik və özünəhörmətin en-
məsi ilə əlaqədardır. Belə insanlar az ekstravertdirlər, qarşılıqlı təsir şəraitində öz davranışına 
zəif nəzarət edə bilir və utancaqlıq duymayan insanlarla müqayisədə ətrafdakılarla qarşılıqlı 
münasibətlərdə çox qayğılıdırlar. Gündəlik həyati situasiyalara stressli reaksiyanın yaranması 
zamanı reaksiya passiv müdafiə tipinə çevrilir. Utancaqlıq insanların özünüdərketməsi sosial 
qiymətlərə və başqalarında yaranan təəssüratlara mərkəzləşmişdir. Utancaqlıq şəxsiyyətin 
müddətli (yaş və situasiyadan asılı olaraq) və davamlı xassəsi ola bilər. Birinci halda asanlıqla 
korreksiyaya tabe olur. Əks halda isə utancaqlıq kəskin forma alaraq neqativ davranışa gətirib 
çıxara bilir (sosial təcrid kimi). 

İnternet və yeni informasiya texnologiyalarını utancaqlığın bir səbəbi kimi götürürlər. 
Çünki texnologiyaların inkişafı insanların get-gede daha az canlı ünsiyyət qurmalarına gətirib 
çıxarır. Zəng etməkdənsə hər kəs mesaj və ya mail göndərir. Hətta sosial şəbəkələri utancaqlıq 
epidemiyasının səbəbi də adlandıra bilərik. Utancaqlığın səbəblərinə müxtəlif psixoloji istiqa-
mətlərin nümayəndələri tərəfindən fərqli yanaşmaları aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik. 

1. Anadangəlmə utancaqlıq nəzəriyyəsi 
Bir sıra İngilis həkimləri utancaqlığın meydana çıxmasında valideynlərin genlərini əsas 

götürmüşlər. Bu nəzəriyyə psixoloq R. Kettel tərəfindən dəstəklənmişdir. 16 faktorlu şəxsiy-
yət sorğusunda H şkalası ilə iki əks şəxsiyyət xüsusiyyətlərini: cəsarət - özünə inam və carət-
sizlik - qorxuya qarşı həssaslığı fərqləndirdi. Bu şkala üçün aşağı ballar həssas bir sinir siste-
mini, hər hansı bir təhlükəyə qarşı kəskin reaksiyanı, cəsarətsizliyi, davranışlarına, gücünə 
inamsızlığı, hissləri ifadə etməkdə tutuculuğu göstərir. Bu cür göstəriciləri olan insanlar nata-
mamlıq hissindən əziyyət çəkirlər, yəni utancaqdırlar. Nəzəriyyənin tərəfdarları hesab edirlər 
ki, utancaqlıq anadangəlmə bir keyfiyyət olduğundan, vəziyyəti heç nə dəyişə bilməz. Nəzə-
riyyə olduqca pessimist və ümumiyyətlə məntiqsizdir. 

2. Biheviorizm nəzəriyyəsi 
Yuxarıda göstərilənlərdən fərqli olaraq, bu nəzəriyyə olduqca nikbindir. Biheviorizm XX 

əsrdə Amerika psixologiyasında yaranmış bir cərəyandır. 
Bihevioristlərə görə, insanın psixikası davranış formalarına təsir edir və davranış da xarici 

mühitdən gələn stimullara qarşı bir reaksiyadır. Onlar hesab edirlər ki, utancaqlıq insanların 
sosial bacarıqları - ünsiyyət bacarıqlarını mənimsəmədikdə baş verir. Ancaq bu cür insanları 
düzgün bir şəkildə korreksiya etdikdə, müəyyən bir tərbiyə mühiti yaratdıqda hər şey düzəl-
dilə bilər. 

Əslində utancaqlıq nədir? Davranışçılara görə sosial stimullara qorxu reaksiyasıdır. Ün-
siyyət formalarını dəyişdirmək, “düzgün” qaydaları mənimsətmək lazımdır və istənilən prob-
lemlər yox olacaq. 

3. Psixoanalitik nəzəriyyə 
Maraqlıdır ki, psixoanalizdə hər şey izah olunur, lakin heç nə sübut olunmur. Utancaqlıq, 
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qarşılanmayan ilkin ehtiyaclara, instinktə reaksiya kimi qəbul edilir. O, instinktlə gerçəkliyə 
uyğunlaşma, əxlaq normalarını qoruyan ağıl arasında ahəngin pozulmasının nəticəsi kimi şəx-
siyyətin inkişafındakı geriqalmalarla əlaqələndirilir. Bundan əlavə, utancaqlıq dərin şüursuz 
qarşıdurmanın zahiri təzahürüdür. Psixoanalitik nəzəriyyə həqiqətən müalicə edilməli olan 
patoloji utancaqlıq nümunələrinə əsaslanır. 

4. A. Adlerin nəzəriyyəsi 
A. Adler fərdiyyət psixologiyanın nümayəndəsidir. Və “natamamlıq kompleksi” terminini 

təqdim edən məhz o idi. Psixoloq hesab edirdi ki, bütün uşaqlar fiziki yetərsizlik, imkan və 
gücünün çatışmaması səbəbindən natamamlıq kompleksi yaşayırlar. Bu, onların inkişafını çə-
tinləşdirə bilər. Hər bir uşaq mövcud xarakterinə, özü və bütövlükdə dünya haqqında fikirləri-
nə görə öz həyat tərzini seçir. Adler inanırdı ki, insan başqaları ilə əməkdaşlıq edərsə heç vaxt 
nevrotik olmaz. Əməkdaşlığı bacarmayanlar isə tənha və uğursuzlardır. 

Uşaqlar müxtəlif səbəblərə görə belə ola bilərlər: üzvi zəiflik, tez-tez xəstələnmək və bun-
lar başqaları ilə rəqabət aparmağa imkan vermir. Belə bir aqibət öz qabiliyyətlərinə inamı ol-
mayan ərköyün uşaqları gözləyə bilər, çünki hər şey onlar üçün edilir. Əməkdaşlıq təcrübəsi 
olmayan kənarlaşdırılmış uşaqlar da bu sıraya daxildirlər, belə ki onlar ailələrində bu münasi-
bətləri müşahidə etmirlər. 

Bu üç kateqoriyadan olan uşaqlar özlərinə qapanırlar, cəmiyyətlə əlaqəli deyil və buna gö-
rə uğursuzluğa məhkumdur. Adler tənqid, “yox” demə, təmas, tək başına öz fikrində təkid et-
mək qorxusundan, ehtiyatlı olmaqdan yaranan “inamsız davranış” anlayışını təqdim etdi. 
“İnamsız davranış”a malik olan uşaqlar asılı, qeyri-müstəqil, passiv və utancaqdırlar. Onların 
əksi isə asılı olmayan, müstəqil və fəal şəxsiyyətlərdir. 

5. Səbəb faktorları 
Bəzən utancaqlığı “yüksək reaktivlik” adlandırırlar. Çox vaxt yüksək reaktiv uşaqlarda 

utancaqlıq fizioloji və emosional həddən artıq yüklənmədən qorunmağa yönəlmiş bir instink-
tiv davranış kimi çıxış edir. Bu vəziyyətdə instinktiv davranışın iki variantı mümkündür. Bi-
rincisi, bir şeydən narazı olan uşağın “qaçış strategiyası” (psixoloji müdafiə növü) seçməsi və 
utancaq olmasıdır. 

İkinci - uşağın rəqabətə qoşulub və özünə inamlı olmasıdır. 
Utancaqlığı yaradan amilləri təbii və sosial olmaqla ayırırlar. 
6. Təbiət faktorları 
Bu, sinir sisteminin tipi ilə şərtlənən temperamentdir. İlk baxışdan, utancaqlıq daxili dün-

yasına yönəlmiş, çoxsaylı xarici əlaqələrə ehtiyacı olmayan, təkliyə üstünlük verən insanlar 
olan introvert tiplərin əsas xassəsi kimi görünə bilər. Bunlara fleqmatik və melanxolik daxil-
dir. Bu kateqoriyanın arasında həqiqətən utancaq olanlar daha çoxdur. Bunlar zahirən utancaq 
şəxslərdir. Ancaq qəribə də olsa, xaricə yönəlmiş, ünsiyyət və çoxsaylı əlaqə qurmağa çalışan 
utancaq ekstrovertslər də var. Bunlar xolerik və sanqvinik insanlardır. Onlar isə daxilən utan-
caqdırlar. 

7. Sosial amil 
Uşağın tərbiyəsi növü ilə zehni inkişafının xüsusiyyətləri arasında çox sıx əlaqə var. Yan-

lış tərbiyənin ən tipik təzahürləri: 
— Rəddedilmə 
Valideynlər və uşaqlar arasında emosional əlaqə yoxdur. Uşaq geyinir, bəslənir, amma va-

lideynləri onun ruhu ilə maraqlanmır. Bu fenomenin səbəbləri fərqli ola bilər - uşaq valideyn-
lərin istədiyi cinsdən doğulmayıb, uşaq valideynlərin karyerasına mane olur və s. Bu cür tər-
biyə nəticəsində ya aqressiv bir uşaq, ya da əsəbi, utancaq və incinmiş bir uşaq yetişdirə bilər-
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siniz. 
— Hiper-qulluq 
Valideynlər uşağı hədsiz “düzgün” tərbiyə edir, hər addımını proqramlaşdırırlar. Uşaq im-

pulslarını və istəklərini xroniki olaraq tutmağa məcbur olur. 
Yenə iki seçim ortaya çıxır - belə bir vəziyyətə etiraz edən təcavüzkar bir uşaq və ya geri 

çəkilən, hasarlanan və nəticədə utancaq olan itaətkar bir uşaq. 
— Narahat və şübhəli tərbiyə növü 
Ailənin yalnız bir uşağı varsa, bu tipə tez-tez rast gəlinir. Uşağın üstündə əsirlər, həddin-

dən artıq dərəcədə qayğı göstərirlər və bu, qərarsızlığın, cəsarətsizliyin, aşağı özünəinamın in-
kişafı üçün münbit zəmindir. 

— Ailə “büt”ü (eqosentrik) 
Uşağa öyrədilir ki, o ailə həyatının mənasıdır. Ailə tərbiyəsinin təhrif edilməsi nəticəsində, 

bir qayda olaraq, uşaqlar emosional pozğunluqlar - aqressiv və ya utancaqlıq yaşayırlar. 
Bütün bu deyilənlər utancaqlığın fərqli səbəblərdən doğduğunu göstərir. Hər bir halda 

utancaqlıq korreksiya olunmalıdır. Əks halda daha ciddi şəkildə insanın həyat-fəaliyyətinə tə-
sir edir.  

Məqalənin aktuallığı. Müxtəlif müəlliflər tərəfindən utancaqlığa fərqli yanaşmalar olsa 
da, onun mənşəyinin anlaşılmasında ümumi xüsusiyyətlər utancaqlığın özünəhörmət və özü-
nüdərketmə ilə əlaqəsinin olması, ünsiyyət çətinliklərinin yaşanılmasıdır. Mövzunun aktual-
lığı buradan irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi.  Utancaqlığa birmənalı  yanaşmalar yoxdur. Bəzilərinin fikrincə, 
utancaqlıq insanların sosial bacarıqları - ünsiyyət bacarıqlarını mənimsəmədikdə baş verir. 
Uşağın tərbiyəsi növü ilə zehni inkişafının və şəxsiyyət xüsusiyyətləri arasında çox sıx əlaqə 
var. Yanlış tərbiyənin nəticəsində də utancaqlıq yarana bilər.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Я.Т. Aгасиева  

 
Причины застенчивости 

 
Резюме 

 
Психологи утверждают, что застенчивостью в той или иной степени страдают прак-

тически все люди. Хотя разные авторы по-разному подходят к застенчивости, общие 
черты в понимании ее происхождения заключаются в том, что застенчивость связана с 
самооценкой и самосознанием, а также в том, что возникают коммуникативные труд-
ности. Ряд британских врачей полагались на гены своих родителей, вызывающие зас-
тенчивость. Эту теорию поддержал психолог Р. Кеттель.  
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     Y.T. Aghasiyeva 

 
Reasons for shyness 

 
Summary 

 
Psychologists say that almost all people suffer from shyness. Although different authors 

have different approaches to shyness, common features in understanding its origin are that 
shyness is associated with self-esteem and self-awareness, and that communication 
difficulties are experienced. A number of British doctors have relied on the genes of their 
parents to cause shyness. This theory was supported by psychologist R. Kettel.  
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Ər və arvadın psixoloji xüsusiyyətləri 
və qarşılıqlı münasibətlərə onun təsiri 
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Açar sözlər: qadın, aqressiya, ixtilaf, emosional sabitlik, davranış, psixoloji problemlər 
Ключевые слова: женщина, агрессия, конфликт, эмоциональная устойчивость, по-

ведение, психологические проблемы 
Key words: woman, aggresion, conflikt, emotional stability, behavior, psychological 

problems 
       
Ər-arvad münasibətlərində daha çox diqqəti cəlb edən, müəyyən mənada problemlərin ya-

ranmasına səbəb olan kişi və qadının əks tərəfin psixoloji xüsusiyyətlərini bilməməkləri ilə 
bağlıdır. Bu isə qarşılıqlı anlaşmanı, ər-arvad arasında empatiyanın yaranmasını çətinləşdirir. 
Nəticədə ailədaxili münasibətlərdə gərginlik yaranır. 

Təbiətdə, eləcə də cəmiyyət həyatında hər bir şey qoşadır: qaranlıq-işıq, şər-xeyir, olum-
ölüm, məhəbbət-nifrət və s. Elə bil ki, həyatda hər şey əks qütblüdür. Amma o da məlumdur 
ki, bunlardan birinin olmaması digərinin də olmaması anlamına gəlir. Bir-biri ilə əks olan ki-
şinin və qadının həyatı da eyniyyət təşkil edir. Onlardan birinin digərindən təcrid olunması 
qeyri-mümkündür. İşdir belə olsaydı həyatda insanlığın sonu olardı. 

Cinslərarası fərqlərin olmasını bir sıra tədqiqatçılar (S. Xoll, K. Qetçinson və b.) otnoge-
netik inkişafla filogenetik inkişaf arasında oxşarlığın olduğunu əsaslandırırlar. "Mühüm biolo-
ji determinantların təsiri ilə cinslər arası morfoloji və fizioloji fərqlər meydana gəldi. Bunun 
əsasında əməyin kişi və qadın növü yarandı. Əmək sahələrinin fərqləndirilməsi sosiogen de-
terminantların təsiri ilə (adət, ənənə, tərbiyə və s.) qadın və kişi psixologiyası fərqlənməyə 
başladı"  (8, s. 269). 

Tədqiqatlar (Ə.Ə. Əlizadə, İ.S. Kon, A.Q. Xripkova və b.) göstərir ki, kişi və qadınların 
beyninin quruluşu bir-birlərindən fərqlənir.  

Kişilərlərlə müqayisədə yarımkürələrarası əlaqə qadınlarda çoxsaylı və daha intensivdir. 
Elə bu səbəbdən də qadınlarda yarımkürələrdə toplanmış məlumatların analiz və sintezi daha 
səmərəli və mükəmməl formada reallaşır. Bu da imkan verir ki, davranış və psixikada təzahür 
edən cinsi fərqlərin psixoloji xüsusiyyətlərinin elmi izahı verilsin.  

"Qadınlarda eyni vaxtda həm sağ, həm də sol yarımkürələr sinxron şəkildə fəaliyyət göstə-
rir. Bu, qadınlara imkan verir ki, eyni vaxtda bir neçə işi eyni dərəcədə səmərəli şəkildə yeri-
nə yetirsinlər (3, s. 42). 

Deyilənlərin təhlili qadınların davranışının psixoloji mexanizmini müəyyən mənada dərk 
etməyə imkan verir. Yəni qadınların eyni vaxtda həm yemək hazırlaması, telefonla danışması 
və televizora baxması məhz bu yöndən izah oluna bilər. Kişilərdə isə bu proses fərqlidir. Yəni 
onların həminki anda beyin yarımkürələrindən biri aktiv olur. Elə bu səbəbdən də qadınların 
səbirsizliyi, fikirləşdiklərini həmin anda söyləməsi, başqa sözlə analiz-sintez məhdudluğu kişi 
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ilə aralarında anlaşmazlığa səbəb olur. Başqa sözlə, kişi iş görən vaxt qadın ona nəyisə izah 
etməyə çalışırsa aralarında anlaşılmazlıq, narazılıq baş verir. Qadın hesab edir ki, əri ona qarşı 
laqeyddir, elə bu səbəbdən də ona fikir vermir, diqqət yetirmir. Kişi isə əksinə, fikirləşir ki, 
qadın mənasız şeylər danışır və onu işdən ayırır. Ər və arvadın fərqli psixoloji xüsusiyyətləri 
istənilən halda problem yaradır. Lakin digər bir problem fərdi xüsusiyyətlərlə bağlıdır.  

Həyat və fəaliyyətin bütün sahələrində olduğu kimi ailə həyatında, xüsusilə, ər-arvad mü-
nasibətlərində digər psixoloji xüsusiyyətlərlə yanaşı temperament tiplərinin də öz təsiri vardır. 

Qadınlar şəxsiyyətlərarası münasibətə xüsusi fikir verir və burada uğur əldə etməyə səy 
göstərirlər. Öz təbiətlərindən irəli gələn bu xüsusiyyət onlara imkan verir ki, hadisələri, vəziy-
yəti, baş verənləri daha tez, dəqiq və asan qavrasınlar. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə uğur 
qazanmaq, özünü digər qadınlarla müqayisə etmək istəyi onların vaxtaşırı yeni paltar almaq, 
bər-bəzək taxmaq həvəsini artırır.  

Qadınlar bəzən kişinin görmədiyi və ya az əhəmiyyət verdiyi şeyləri diqqətdən qaçırmır-
lar. Məsələn, hesab edək ki, qadın çoxdan arzuladığı sırğanı nəhayət əldə edib. İstəyir ki, əri 
onun sırğasını tərifləsin, çox yaraşdığını söyləsin. Lakin istəyir ki, sırğanı əri onun qulağında 
görsün. Hər vəchlə çalışır ki, ərinin diqqətini sırğaya yönəltsin. Bu alınmadıqda ərinə sual ve-
rir: “Bax, gör məndə nə dəyişib? Bax, yaxşı bax, başıma, saçıma, qulağıma bax”. Kişi isə de-
yilənləri görmür. Nəhayət qadın əsəbiləşir, kişinin diqqətsiz olduğunu söyləyir. Təbii burada 
kişini qınamaq olmaz. Bu, kişi psixologiyasının xüsusiyyətidir. Ər-arvad münasibətlərindəki 
anlaşılmazlıqlar məhz fərqli psixoloji xüsusiyyətlərdən yaranır. Eyni zamanda o da həqiqətdir 
ki, onları bir-birinə bağlayan da məhz bu fərqli psixoloji xüsusiyyətlərdir.  

Sosiogen determinantlar öz növbəsində cinslərarası sosial və psixoloji fərqlərin meydana 
çıxmasına şərait yaradır. Bu özünü daha çox ictimai-istehsal və ailə-məişət sahələrində göstə-
rir. Bunlardan birincisi tarixən kişilərə aid edilən sahə olub. Qadınların fəaliyyəti isə ailə məi-
şət işləri ilə məhdudlaşıb. Tədricən istehsal münasibətlərinin inkişafı ictimai-istehsal sahəsin-
də də qadınların kişilərlə bərabər aktiv iştirakına zəmin yaradıb. Eyni zamanda tədricən kişilər 
də ailə-məişət işlərinə cəlb olunublar. Bununla yanaşı müasir dövrdə də qadınların ailə-məişət 
işlərində çalışması üstünlük təşkil edir.  

Ailə təsəvvürləri və iddia səviyyələri ilə bağlı cinsi fərqlər də nəzərə çarpır. Adətən qızla-
rın həm təsəvvürləri, həm də istəkləri daha üstündür. Burada təhsil də vacib rol oynayır. Tə-
ləbə qızlar daha çox şərt irəli sürur. “Mən istəmədiyim, özümə tay bilmədiyim oğlanla ailə hə-
yatı qurmaram” söyləyirlər. 

Göründüyü kimi, qadın və kişi arasında sosial-psixoloji fərq faktiki olaraq ailə-nikah mü-
nasibətlərinin bütün sahələrini əhatə edir. Bu, cinslərarası fərqlərin öyrənilməsini zəruri edir. 
Cinsi fərqlərin öyrənilməsi, xüsusilə ailə-nikah məsələlərinin, ər-arvad münasibətlərinin tən-
zimlənməsi baxımından faydalıdır. Belə olan halda ailənin psixoloji mühiti sabit, müsbət olur. 
Bu da öz növbəsində onların əmək fəaliyyətinin səmərəliliyini artırır. Ailədaxili konfliktlərin 
də başlıca səbəblərindən biri ər və arvadın əks tərəfin psixoloji xüsusiyyətlərini bilməmələrin-
dən yaranır. Vacib məsələlərdən biri də uşaqların tərbiyəsidir. 

Məlumdur ki, övlad tərbiyəsi sahəsində də ata və ananın fərqli mövqeyi meydana çıxır. 
Xüsusilə, tərbiyə ilə bağlı ər-arvad arasında kəskin fərq özünü göstərdikdə. 

Ötən əsrin 60-80-ci illərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, valideynlərin təhsil səviyyəsi 
uşaqların da təhsilə münasibətinə təsir göstərir. Məlum olmuşdur ki, yüksək təhsili olan vali-
deynlərin uşaqları təhsili olmayan valideynlərin uşaqlarından üç dəfə pis oxuyurlar. Bu tədqi-
qatların nəticələrinə əsasən belə fikir formalaşmışdır ki, müəllim, mühəndis və həkimlərin 
uşaqları bir qayda olaraq valideynlərinin peşəsini seçirlər. Əlbəttə müasir dövrdə vəziyyət bir 
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qədər dəyişmişdir. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra ənənəvi peşələr sıradan çıxmış 
və bir sıra yeni peşə sahələri yaranmışdır. Əlbəttə, bunları müəllim, mühəndis, həkim və s. bu 
kimi peşələrə aid etmək olmaz. 

Müasir dövrdə problemin digər psixoloji tərəfləri də meydana çıxmışdır. Bura aid olan in-
diki yeniyetmə və gənclərin psixologiyasında baş verən dəyişikliklərlə bağlıdır. İndi onlar da-
ha çox sərbəst qərar qəbul etməyə meyl göstərirlər. İndi övladların seçmək istədikləri, nüfuzlu 
hesab etdikləri bir sıra peşələr ötən əsrdə ümumiyyətlə olmayıb. Müasir dövrdə proqramlaş-
dırma, turizm, beynəlxalq əlaqələr və s. daha çox seçilən sahələr olub. 

Ailədaxili münasibətlərdən bəhs edərkən yalnız onun pozitiv tərəflərindən deyil, həm də 
neqativ tərəflərindən danışmaq lazım gəlir. Çünki müsbət tərəflərlə yanaşı ailə münaqişələri, 
boşanmalar, valideyn-övlad arasında anlaşılmazlıq həyatın reallığıdır. Başqa sözlə, bir sıra 
hallarda, ya valideynlərin öz aralarında problem yaşanır, yaxud da valideyn övladı üçün yaxşı 
nümunə ola bilmir. 

Ailədaxili münasibətlər heç də həmişə rahat olmur. Bir çox hallarda münaqişə, yersiz mü-
bahisə, gərginlik boşanmaya səbəb olur. Ailədə mübahisə digərləri ilə müqayisədə daha tez-
tez baş verir. Hətta demək olar ki, bu qaçılmazdır. Mübahisə ailədaxili münasibətlərin yalnız 
bir tərəfidir. Belədə münasibətlər müvəqqəti pozula bilər və keçicidir. Münaqişə isə ailə hə-
yatının bir sıra tərəflərini əhatə edir. Ailədəki böhran daha geniş sahələrə təsir edir. Onun həlli 
üçün daha ciddi dəyişikliklərin edilməsi vacibdir. 

Boşanma birmənalı şəkildə bütün əlaqələrə son qoyulmasıdır. Ailənin dağılması, ən azı 
vəziyyətin son dərəcə dramatikləşməsi ər və ya arvadın xəyanəti nəticəsində baş verir. Yuxa-
rıda göstərilənlər məişətlə bağlıdırsa, xəyanət ləyaqətin, hislərin tapdanması, təhqir olunması-
dır. Digər hallarda ailənin qorunması mümkündürsə, xəyanət baş verdikdə ailənin dağılması 
ehtimalı çoxalır. Münaqişədən, mübahisədən, dava-dalaşdan ailə üzvlərinin hamısı əziyyət çə-
kirsə, xəyanətdən ər və arvad əziyyət çəkir.  

Ər-arvad xəyanətinin səbəb və formaları müxtəlifdir. Xəyanət çox güclü psixoloji təsirə 
malikdir. Son vaxtlar ər-arvad xəyanətinin başqa bir forması, həm də digərləri ilə müqayisədə 
daha asan forması özünü göstərir. Onun şərti adı “İnternet tanışlığı”dır.  İnternet tanışlığının 
yaranması bir çox amillərlə bağlıdır. Başlanğıcda bu, əylənmək, darıxmağın qarşısını almaq 
xarakteri daşıyır, tədricən ciddiləşir.  

Ailədə qarşılıqlı münasibətlər bir qayda olaraq horizontal və şaquli müstəvidə qurulur. 
Başqa sözlə, bu münasibətlər valideyn-övlad, ər-arvad arasındakı münasibətlərdən ibarətdir. 
Yuxarıda ər və arvadın fərdi-psixoloji və şəxsi keyfiyyətlərində olan mənfi cəhətlər və onların 
neqativ təsirindən bəhs etdik. Məlumdur ki, göstərilən neqativ cəhətlər yalnız ər-arvad müna-
sibətlərinə deyil, həm də övladlarla olan münasibətlərə  təsir edir. Qarşılıqlı münasibətlərin 
gərginləşməsi, pozulması uşaq və yeniyetmələrin psixikasında, asosial davranışında əksini ta-
pır. 

Ailədaxili münasibətlərdə ər-arvad arasında anlaşmanın olması zəruridir. Tədqiqat apar-
dığımız ailələrdən birinin nümunəsində fikrimizi izah edək.  

Vaxtaşırı sərxoşluq edən, əsəbi olan kişinin ailəsində daha çox gərginlik olur. Bununla ya-
naşı onlar emosiyalarını idarə edə bildikdə vəziyyət böhran həddinə çatmır və digər ailə üzv-
lərinə ciddi şəkildə təsir etmir. Belədə övladlar mübahisəni ər-arvad arasında olan keçib gedən 
problem hesab edirlər.  

Valideynin və yeniyetmə övladın şəxsi keyfiyyətlərində, davranışında hansısa problem 
özünü göstərdikdə bu, ailənin digər üzvlərinə də təsir göstərir. Onlarda qəzəb, laqeydlik, təəs-
süf hissi yaranır. Bütün bunlar isə son nəticədə ailənin psixoloji mühitinə təsir edir. Problemin 
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həll olunmaması emosional sferaya təsir edir və ailədə destruktiv vəziyyət yaranır.  
Bir çox hallarda kənardan baxanda ailədə hər şeyin qaydasında olduğu təsəvvürü yaranır. 

Lakin diqqət yetirdikdə məlum olur ki, ailənin psixoloji uyuşma, ər-arvadın bir-birini başa 
düşməsində problem var. Bəzən ər-arvad ailənin maddi vəziyyətini yüksək səviyyədə təmin 
etmək üçün çox çalışır, istirahəti, asudə vaxtı, əyləncəni və s. unudurlar. Bu müddətdə uşaqlar 
böyüyür, yeniyetmə və gənc olurlar. Tədricən ailənin maddi imkanı istənilən səviyyəyə çatır. 
Daha qarşıda yerinə yetirilməli olan ümumi məqsəd yoxdur. Ər və arvad uzun bir müddətdə 
nə əldə etmək istədiklərini bildirdilər. Hesab edirdilər ki, istirahət, asudə vaxtın keçirilməsi, 
övladları ilə məşğul olmaq sonranın işidir. Təbii ki, uşaqlar kiçik olduğu zaman narahatlıq tö-
rətmirdilər. İndi böyüyüblər, özlərinin istək və arzuları, həyata baxışları var. Ata və ananın hə-
yat tərzində, xarakterlərində kök salmış xüsusiyyətlər onların həyat tərzini dəyişmələrinə im-
kan vermir. Belədə valideyn-övlad arasında problem yaranır. Elə ər-arvad arasında da anlaşıl-
mazlıq meydana çıxır. 

Burada iki variant özünü göstərir. Ya problem getdikcə dərinləşir, yaxud da yenidən ər-ar-
vad arasında ümumi məqsəd uğrunda çalışmaq meydana çıxır. Nişan motivasiya çox da sadə 
formada həll olunmur. Əgər başlanğıcda fəaliyyət maddi imkanı yaxşılaşdırmaqla bağlı idisə, 
indi imkanlı ailədə ümumi fikir, ümumi məqsəd və yeni münasibətlər sistemi qurmaqla bağ-
lıdır. 

Bir çox hallarda ailə həyatı ilə bağlı ər və arvadın düşüncələrində fərqlilik özünü göstərir. 
Onlar ailədə heç bir problemin olmadığı qənaətindədirlər. Ciddi narazılıq baş vermir. Qəribə-
dir ki, sabit psixoloji mühit, sakitlik bir çox hallarda ər və arvadda frustrasiya yaradır. Bəzi 
hallarda isə ər və ya arvad ancaq özünü haqlı hesab edir, qarşı tərəfi isə günahkar qismində 
görür. Belə olduqda ailədaxili münasibətlərdə gərginlik yaranır.  

Ailədaxili münasibətlərdə, xüsusilə ər-arvad arasında ünsiyyət vacib şərtlərdəndir. Ünsiy-
yətdə yaranan problem adətən onların intellektində, dəyərlərə münasibətindəki fərqlərdən irəli 
gəlir. Bir çox hallarda isə ər və arvadın qarşı tərəfin fərdi keyfiyyətlərini nəzərə ala bilməməsi 
səbəbindən problem yaşanır. Qadın fikirləşir ki, onun əməyini qiymətləndirmirlər. Ər isə fi-
kirləşir ki, bu onun vəzifəsidir və buna görə ona “sağ ol” düşmür. Nəticədə kişi qadınına əhə-
miyyət vermir, qadın isə bundan narazı qalır, əsəbiləşir.  

Göründüyü kimi, həyat və fəaliyyətin bütün sahələrində olduğu kimi, ailədaxili münasi-
bətlərdə də istər-istəməz münaqişələr baş verir. Bu münaqişələrin səbəbləri çox olsa da, nəti-
cəsi oxşar olur. Bununla da ailənin psixoloji mühitində gərginlik yaranır. Bu gərginlikdən ailə 
üzvlərinin hamısı, xüsusilə yeniyetmələr əziyyət çəkir.  

Ailədaxili münasibətlər, ailənin psixoloji mühiti istənilən halda öz-özünə formalaşmır. Bu-
rada ər və arvadın dünyagörüşü, peşə fəaliyyəti, təhsili, ətrafda baş verənlər, ailənin tərkibi və 
s. mühüm rol oynayır. Ailədaxili münasibətlərdən asılı olaraq nəinki uşaq və yeniyetmələrin 
şəxsiyyəti formalaşır, eyni zamanda valideynlərin də davranışında, şəxsi keyfiyyətlərində də-
yişiklik baş verir. Bunlar isə öz növbəsində ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibət və ünsiyyətin-
də əksini tapır. Vacib məsələlərdən biri də ailə üzvlərinin psixi sağlamlığı ilə bağlıdır. Psixi 
sağlamlıq və ailənin psixoloji mühiti, qarşılıqlı münasibətlər vəhdət təşkil edir. Birinin pozul-
ması digərinə də ciddi şəkildə təsir göstərir.  

Məqalənin aktuallığı. Sosial mövqe isə ailənin mənəvi dəyərlər üzərində qurulmasını tə-
min edir. Bu isə ailədə kişi və qadının hüquq bərabərliyini əsasını təşkil edir. Eyni zamanda 
qadının əfdən üzərinə düşən yük və vəzifə artır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Peşə fəaliyyətindən, onun sahələrindən, peşənin xüsusiyyətlərin-
dən asılı olaraq psixika və davranışda peşənin tələblərinə uyğun dəyişikliklər baş verir.  
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Əldə olunan nəticələrdən valideynlərlə, kişi və 
qadınlarla iş aparan psixoloqlar faydalana bilərlər. 
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Г.A. Мамедова 
 

Психологические особенности мужа  
и жены и их влияние на отношения 

 
Резюме 

 
В статье рассматриваются психологические особенности мужа и жены, гендерные 

проблемы и их влияние на взаимоотношения в семье. Показано, что понимание мужем 
и женой особенностей женской и мужской психологии влияет и на их взаимоотно-
шения. В то же время глубокое влияние оказывают на взаимоотношения мужа и жены в 
семье типы их темперамента. Отмечается, что каждому типу темперамента соответст-
вует свой стиль поведения. 

Женщины стремятся добиться успеха в межличностных отношениях и деятельности 
с мужчинами. Установлено, что существуют социальные и психологические различия 
между полами в зависимости от социогенных детерминант. 
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G.A. Mammadova 
 

Psychological characteristics of husband and  
wife and its impact on relationships 

 
Summary 

 
In this article, psychological characteristics of wife and husband, gender related problems 

and their effects on the mutual relationships in the family are investigated. It is shown that, 
understanding of male-female psychological traits by both sides, also affects their mutual 
relationships. At the same time, temperament types influence the wife-husband relationship 
too. It is noted that every temperament type has its own individual behavior. Women attempt 
more on interpersonal relationships, while men strive to succeed in the field of activities. It is 
determined that, social and psychological differences between two sexes appear based on the 
sociogenic determinants. 
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Ailə milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü, daşıyıcısı olub, mənsub olduğu xalq, millət haq-

qında ilkin təsəvvürlər yaradır. Ailə dəyərlərin uşaqlara köçürüldüyü əhəmiyyətli bir müəssi-
sə, fərdin ilk təhsil və tərbiyəsini aldığı  eyni zamanda, şəxsiyyətin və xarakterin formalaşdığı 
başlanğıc mühitdir. Başqa sözlə “Ailə ər-arvadlıq-valideynlik-qohumluq əlaqələri ilə bağlan-
mış, bununla da əhali artımını və ailə ənənələrinin, varisliyini, həmçinin uşaqların sosiallaşdı-
rılmasını və ailə üzvlərinin mövcudluğunu təmin edən...insan toplumudur” (1, s. 8). 

İnsan həyatının mühüm mərhələlərindən biri olan evlənmə ilə, ana-ata olma fürsəti əldə 
edilir. Ana-ata olmaq, həyat boyu yoldaş olmaq sıradan adi hal kimi görünsə də, mahiyyət və 
keyfiyyəti etibarilə ciddi məsuliyyət tələb edir. Hər bir fərd, bu müddətdə müsbət və ya mənfi 
şəkildə təsir altında qalır. Evlilik həyatındakı axsaqlıqlar, bəzən boşanmaya səbəb ola bilər. 
Necə deyərlər “Məhəbbət böyük hisslərlə başlayıb, xırda davalıqlarla başa çatır” (2, s. 283). 
Ailənin parçalanması (boşanma) ruhi və ictimai dəyişikliklərə səbəb olur. Ailənin dağılması 
ciddi mənada üzərində dayanılması lazım olan bir mövzudur. Əfəndimizin (səllallahu əleyhi 
və səlləm); “Allahın ən çox istəmədiyi hal (iş), boşanma”, “Evlənin boşanmayın. Boşanmaq-
dan ərş titrəyər” buyurması dinimizdə  evliliyin nə qədər mühüm olduğunu göstərir.     

Anlaşmamazlıq ən sıx qarşılaşılan boşanma səbəbidir, ikincisi isə “tərk etmə dir”. Digər 
səbəblər arasında ağıl xəstəliyi, cana qəsd və zina var. Əfəndimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) 
bir hədisində; “Qadınları, əxlaqsızlıq mövzusu xaricində boşamayın. Allah nəfslərinə əxlaqsız 
düşkün qadın və kişiləri sevmir” buyurmaqdadır. Davamlı əyləncə arxasında qaçan şəxslərin, 
xoşbəxt olmayacaqları şübhəsizdir.  

İctimai dəyişikliklərin və stress faktorlarının da boşanma prosesinə təsiri qaçılmazdır. Ai-
ləni yaşayan bir “orqanizm”ə bənzətsək, bəzən daxili xəstəliklərin bəzən də xarici qaynaqlı 
mikrobların bu quruluşu  məhv etdiyini deyə bilərik. 

Boşanma ilə üz-üzə qalan insan bəzən bir problemdən xilas olmaq istəyərkən digər bir çox 
problemin meydana gəldiyini görə bilmir. Bu səbəblə boşanmanı yeni və gözəl bir mərhələnin 
başlanğıcı olaraq görməmək, əksinə ona həyatın mənfi tərəflərinin güc gəldiyi bir mərhələ ki-
mi baxmaq lazımdır. Boşanmanın əvvəli, boşanma mərhələsi və boşanma sonrasındakı inki-
şafların əksəriyyəti mənfi hadisələr şəklində cərəyan edir və ailənin parçalanma prosesində 
ciddi problemlər meydana gətirir bununla da boşanmanı sürətləndirir. Əslində bu parçalanma, 
ortaq keçmiş və ortaq həyatın bitməsi deməkdir. Əfəndimizin (səllallahu əleyhi və səlləm) hə-
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dislərində; “Boşanma üzərinə and yoxdur. Ancaq münafiq olan kimsə onunla and istəyər ':" 
Ey Muaz! Allah, yer üzündə kölə (qul) azad etməkdən daha sevdiyi bir şey yaratmadı. Yenə 
yer üzündə, boşanmaqdan daha çox istəmədiyi bir şey yaratmadı ...” buyurur. Quran-ı Kərim-
də 65-ci surə “Talaq” surəsində (12 ayədən ibarət olan bu surədə), boşanmanın hökmləri açıq-
lanmışdır. Bu surədə boşanma qərarının nə zaman verilməli, boşandıqdan sonra yeni bir evli-
lik üçün, nə qədər gözlənməli olduğu kimi hökmlər də vardır. Möminlər, evliliyi davam etdir-
mə mövzusunda vasvası davranmalı, ancaq ailə içi çətinliklər dözülməz bir hala gəldiyində bu 
yola müraciət etməlidirlər. 

Quranda, yoldaşların bir-birinə qarşı yaxınlıqları açıqlanarkən, bir-birləri üçün paltar ol-
duqları da ifadə edilir. “...onlar Sizin, Siz də onların libasısınız” (2, s. 17). Bu baxımdan evlə-
nəcək kəslərin, bu müqaviləyə dünyəvi və axirət adına addım atdıqlarını unutmamaları, bunun 
bir  əyləncə olmadığı, evlənmədən əvvəl yaxşı düşünülməsi lazım olan əhəmiyyətli bir  addım 
olduğunu anlamalıdırlar. 

Ailənin mənəvi dəyəri ciddi şəkildə düşünülərək ələ alındığında və ailəyə önəm verərək 
ailə qurulduğunda boşanma fikri ancaq son anda ağıllara gəlir. Boşanmanı yaşanan problem-
lərin ilk müraciət həlli olaraq görmək, boşanandan sonra hər şeyin həll olacağını düşünmək-
dən qaynaqlanır. Hər ailədə yaşanması ola biləcək problemlər qarşısında, qarşılıqlı sevgi və 
hörmətə dəyər verilməsi, bəzi çətinliklərə dözülməsi, qarşılıqlı güzəştə gedilməsi əvəzinə   
boşanmaya yönəlməsi tələsik verilmiş səhv bir qərardır. Bu zaman ana və atanın üzərinə bö-
yük məsuliyyət düşür. Çünki ana və ata ailənin prioritetlərini müəyyən edir. “Azərbaycan 
xalqı deyər ki, atanın (valideynin) boynunda övladınının üç borcu vardır: -böyütmək, tərbiyə 
edib oxutmaq və evləndirmək” (3, s. 206). Lakin “Müasir dövrdə ailə həyatı normalara da-
vamsız olmuşdur: valideyn nüfuzunu şərtləndirən amillər xeyli dəyişmişdir, valideynlər uşaq-
ları ailə həyatına hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxt və qüvvəyə malik deyildilər, valideynlə-
rin hətta bir çox yaxşı ənənələri onların övladlarının ailə həyatında qəbul olunmur” (4, s. 340).   

Ailənin gerçək bir ailə kimi formalaşması üçün mənəvi dəyərlərin o ailədə hakim olması 
lazımdır. Mənəvi dinamikası olmayan ailədə, “xəstəliklər” meydana gəlməyə başlayır və za-
manla bu xəstəliklər fərdlərin duyğularını və davranışlarını dəyişdirir. Davranış və duyğuların 
dəyişdiyi ailə mühitində isə insanlar bir-biri ilə qarşıdurmaya girir. Bu qarşıdurma bəzən açıq, 
bəzən də gizli bir şəkildə olur. Açıq qarşıdurmanı uşaqların fərq etməsi çox asandır. Ancaq 
unudulmamalıdır ki, uşaq ailədəki gizli qarşıdurma və problemləri də fərq edir. Onlarda za-
manla ciddi psixoloji problemlər meydana gəlməyə başlayır. “Boşanmanın uşaq problemləri 
necə də önəmlidir?! Boşanma, ailənin dağılması uşaqların tərcümeyi-halında ən dəhşətli mər-
hələ kimi həmişə xüsusi yer tutur. Onlar nə qədər ki, kiçikdirlər, bu acı günləri ananın göz 
yaşları, atanın kinli baxışları ilə xatırlayanda kövrəlirlər. Yaş artdıqca boşanma uşaqlar üçün 
şəxsiyyət probleminə — ananın (ailənin) taleyi probleminə çevrilir. Onlar bu problemi gecə-
gündüz “məhəbbət və nifrət”, “ata məhəbbəti-ata nifrəti” kimi psixoloji baxımdan əzablı di-
lema kimi yaşayırlar” (2, s. 298). “Psixoloqlar təsdiq edir ki, uğursuz ailələrin övladları çox 
zaman bu uğursuzluqları özləri də bilmədən bir “ənənə” kimi yaşadırlar. Valideynləri ayrılmış 
və ya boşanmış şəxslərinin uşaqlarının eyni prosesi yaşamaq riski digərləri ilə müqayisədə ki-
fayət qədər böyükdür. Orta hesabla kişilər qadınlara nisbətən təqribən iki dəfə çox bu riskə 
məruz qalırlar. Hər iki tərəf-müqabil uğursuz və ya bədbəxt ailələrin nümayəndələridirsə, bu 
risk bir qədər də böyüyür” (1, s. 374). 

Müasir ailələri təhdid edən ünsürlər, dinimizin qadağan etdiyi ünsürlərlə üst-üstə düşür. 
Məsələn, içkinin istifadəsi evlərdə şiddət, yoxsulluq, davranış pozuqluqları meydana gətirir. 
Zina edən kəslər isə, əslində özlərinə qarşı hörmətsizlik edir və zamanla ən əhəmiyyətli də-
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yərlərini itirirlər. Anlaşılmazlıq səbəbləri arasında içki, zina, qumar, yalan danışma sıxlıqla 
yer alır. Bunların olduğu yerdə dinclik, güvən, sədaqət, fədakarlıq olmaz. Eqoizm və fərdi 
xoşbəxtlik axtarışı, boşanmanı sürətləndirən  digər amildir. Ancaq həmişə eqoist və tək tərəfli 
dünyagörüşü ilə öz rahat və mənfəətini düşünən fərdlər, bu eqoizm nəticəsində başqalarının 
da davranışlarını pozur. Yəni fədakarlıq görənlər fədakar davranışlar edərkən, eqoist davranış-
ları görənlər; “Niyə həmişə mən fədakarlıq edirəm?” deyərək zamanla müsbət davranışlardan 
imtina edirlər. Çox nadir hallarda fədakarlıq həyat boyu tək tərəfli sərgilənir. Bu vəziyyət tam 
bir səbir məsələsi olub xeyli bezdirici bir müddətdir.   

Hər bir hüquq sistemində, qadın və kişinin təyin olunmuş haqq və məsuliyyətləri vardır. 
Bir yerdə məsuliyyət varsa, orada yaranan hüquqlar da göz ardı edilməməlidir. Yaradılışların-
dakı fərqlilik səbəbiylə qadın və kişinin ailə həyatındakı haqq və məsuliyyətləri da fərqlidir. 
Qadının və kişinin etməsi və etməməsi lazım olanlar, valideynlərin uşaqları və bir-birləri üzə-
rindəki haqq və məsuliyyətləri kimi mövzular çox dəqiq bir şəkildə təyin olunmuşdur. Quran-
ı Kərimə görə (Nisa Surəsi), kişi, evin idarəçisi, baxıcısı və hakimidir. Xüsusilə ev içində və 
xaricindəki ağır öhdəliklər kişilər üçün təyin olunmuşdur. Ayrıca evin idarəçisi vəzifəsini ye-
rinə yetirən kişi, xanımına qarşı yaxşı davranmaq və onun hüquqlarını qorumaq məcburiyyə-
tindədir. Qadın və kişi hər zaman üçün iffət və namusunu qoruma nöqtəsində bir-birinə və 
Allaha qarşı məsuldur. “...Zahirən gözəl və yaraşıqlı qadın əgər təqva sahibi olmayıb ismətini 
qorumursa, onda əyyaş və fasid adamların təsiri altına düşər...nəticədə öz ərini bir sıra fəlakət 
və çətinliklərlə qarşı-qarşıya qoyar” (5, s. 374). Haqq və məsuliyyət anlayışının yaxşı niyyətlə 
ortaya qoyulduğu sevgi və hörmət içində formalaşan ailə mühitində kimsə kimsədən narahat 
olmayacaq. Necə deyərlər “...əxlaqlı, imanlı və ismətli qadınla evlənməyin nəticəsi səadət və 
əmin-amanlıq olar. Bu cür qadınlar öz ərləri ilə mehriban olar... və öz övladlarına da gözəl 
tərbiyə verər” (5, s. 374). Qadının gərəksiz və həddindən artıq bir şəkildə ön plana çıxarıl-
ması, iqtisadi azadlıq qazanaraq bunu  ərinə qarşı şantaj olaraq istifadə etməsi, “Pulum var, 
sənə möhtac deyiləm, istədiyimi edərəm” düşüncəsinin yaradılması, “bərabərlik” adı altında 
ər-arvad arasında hörmətsizliyin və məsuliyyətsizliyi artması, ailə quruluşunun təməllərinə  
zərbədir. Feminist dünyagörüşü qadını ucaltmaq istəyərkən kişi ilə rəqabətə  gətirib çıxartmış 
və ailə dincliyini pozmuşdur. Qadın kişi arasında rol qarışıqlığı başlamış, iqtisadi qayğıların 
ön plana keçdiyi ailə nizamı meydana gəlmiş, qadının çalışması təşviq edilmiş, buna bağlı 
olaraq kiçik problemlərdə belə, bir-biri ilə yollarını ayırmağa hazır olan ailə üzvləri ortaya 
çıxmışdır. Ər hörmət duyulan mövqedən daha aşağı mərtəbələrə düşmə söz mövzusu olmuş-
dur. Bu baxımdan “feminizm” küləyinin çox ailə ağacının aşmasına səbəb olduğu göz ardı 
edilməməlidir. 

Medianın təsiri ilə qadına verilən rol dəyişmişdir. Ailə üçün fədakarlıq etmək sadə və alt 
səviyyədə davranış olaraq təqdim edilmişdir. Bu gün cəmiyyətdə təhsili nə olursa olsun, yol-
daşına və uşaqlarına xidmət etməyi müqəddəs bir vəzifə olaraq görən, yoldaş və uşaqlarından 
da layiq olduğu hörməti görən qadınlara ehtiyac vardır.  

Ailənin həddindən artıq dərəcədə televiziya və kompüterə bağlılığı, xarici dünyaya aid 
mesajlara açıq olması təhlükəlidir. Çünki bu zaman ailə şəxsiyyəti ortadan qalxmaqda, mə-
nəvi şəxsiyyət pozulmaqda, davamlı ətrafı seyr amma özünü unudan bir quruluş ortaya çıx-
mağa başlayacaqdır. Ailə içi ünsiyyətin zəiflədiyi, fərdlərin öz başına hərəkət edib zaman ke-
çirdiyi, ortaq danışma və hədəflərin azaldığı, fərdi fəaliyyətlərin ön plana çıxdığı ailə mühitin-
də, məkana dair qopmaları  açıq-aydın hiss olunur. 

Ana-atanın çox dindar olduğu, ancaq uşaqların xarici dünyanın təsirində yetişdiyi ailələrin 
sayı artmaqdadır. Bu baxımdan gələcəyə aid planların ortaq olması, mühümdür. Adamda ya-
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ranan psixiatrik xəstəliklərin də, davranış və duyğuları dəyişdirdiyini unutmamalıyıq. Depres-
siyaya girən bir fərdin bədbəxtliyi davranışlarında əks olunur. Əsəbi, narahat, dözümsüz, hər 
şeydən şikayət edən, ən kiçik qıcığa gərginliklə cavab verən bir valideyn, mühitə ancaq bəd-
bəxtlik aşılar. Bu zaman müsbət enerji azalır və bu mühitdə başqa çətinliklər baş qaldırır. 
Ənənə və adətlərin sıx yaşandığı bəzi bölgələrimizdə ana-ata və uşaqların həyatına müdaxilə 
daha sıx görülür. Nənə və babanın eyni evdə yaşamasının heç bir ziyanı olmadığı kimi, əksinə 
çox əhəmiyyətli faydaları vardır. Bu kəslər istər eyni evdə istər ayrı evdə yaşasalar da ailə 
mühitinə həddindən artıq müdaxilə etmələri, əhəmiyyətli problemlərə gətirib çıxarır. Ər-ar-
vaddan hər hansı birinə digəri haqqında edilən qeybət, dedi-qodu, böhtan o ailəyə ediləcək ən 
böyük pislikdir. Uşağını sevən və onun xoşbəxtliyini düşünən hər ana-atanın daha diqqətli ol-
ması və uşaqlarının evlilik sonrası həyatlarına yeri gəldiyində müsbət bir şəkildə müdaxilə et-
məsi əhəmiyyətlidir. “Ya müsbət danış yaxud sus” prinsipi bu mövzuda davamlı işləməlidir. 
Özlərinə daha yaxşı bir gəlin və ya bəy (kürəkən) tapmaq üçün ailəni dağıdanlar, sonradan da-
ha böyük problemlərlə qarşılaşırlar. Kənardan edilən müdaxilə səbəbindən ailənin parçalan-
ması, ən kədərli boşanma səbəblərindən biridir. Bəzən “dedi ki” “demiş ki” səbəbiylə, ailələr 
parçalanır. Və bütün bunlar boşanmanın heç də ailədə baş verən qəfil hadisə olmadığını bir 
daha təsdiqləyir. “Ailədə ər və arvad arasında müxtəlif ixtilaflar ola bilər. Onları barışdırıb 
sülh yaradıb, ailənin dağılmasının qarşısını almaq hər bir müsəlman hümməti üçün vacib sa-
yılır” (5, s. 376).    

Sağlam ailə sağlam cəmiyyət deməkdir. Başqa sözlə, toplumun, dövlətin əsasını sağlam 
ailələr təşkil edir. Ailə cəmiyyətin bir nüvəsi isə, deməli, əvvəlcə təmiz cəmiyyətin toxumları 
da burada atılacaq. Bu baxımdan ailə siyasətinin yenidən qurulması və onun problemlərinin 
innovativ həllində ailə-nikah münasibətlərinin xalqımızın tarixi ailə ənənələrinə uyğunlaşdırıl-
masına ciddi ehtiyac vardır.  

Məqalənin aktuallığı.  Ailə ər-arvad, valideyn və övladlar, bacı-qardaşlar, baba, nənə və 
digər qohumlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərlə səciyyələnən mürəkkəb bir sistemdir. Ailə 
üzvləri arasındakı münasibətlərin əsasında məhəbbət, hörmət, qayğı, diqqət, nəzakət, qarşılıqlı 
güzəşt, etibar, güvən olduqda onlar bir-birini daha yaxşı başa düşür, böyüyən uşaqlar da sağ-
lam mənəviyyata, tərbiyəyə yiyələnmiş şəxsiyyət kimi formalaşırlar. Əlverişli olmayan mənə-
vi-psixoloji iqlim, əsassız ixtilaflar, ər-arvadın öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməməsi, müna-
qişələr, vəfasızlıq halları boşanmaya gətirib çıxarır ki, bu da ailənin dayaqlarını sarsıdır. Bu 
baxımdan mövzunun aktuallığı diqqət çəkir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ailəyə sistemli yanaşdıqda demək olar ki, burada hər şey bir-bi-
ri ilə qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı təsirdədir. Ailə həm bioloji, həm psixoloji, həm də canlı 
sosial orqanizmdir. Məqalədə ailə məhz bu kontekstdə araşdırılmışdı. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Nikaha daxil olmanın  bir çox motivləri vardır 
və onların arasında məhəbbət, daimi cinsi tərəfdaşın olması istəyi, uşaqlara sahib olma arzusu, 
məişət probleminin birgə həlli və bu kimi amillər əhəmiyyətli yer tutur. Öz həyat yoldaşına 
inam bəsləyən, ona etibar edən, sədaqətli olan və ailəyə sevgi ilə yanaşan insanlar arasında 
nikah daha uğurlu olur. Bu baxımdan məqalədəki materiallardan ailədaxili münasibətlərin və 
ər-arvad konfliktlərinin tənzimlənməsində istifadə edilə bilər. 
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Развод как следствие несовместимости 
 

Резюме 
 

Человеческую цивилизацию невозможно представит без семьи и семейного образа 
жизни. Семья в своей сути отражает особенности всех общественных событий. Поэто-
му всем ясно, каким болезненным является процесс развода. В статье анализируются 
уместными фактами развод как широко распространенный способ решения серьезных 
конфликтов между мужем и женой; причины семейных конфликтов, приводящие к раз-
воду; его негативные последствия, ряд социально-психологических проблем у детей и в 
обществе. 

 
 Y.B. Askarova 

 
Divorce as e result of incompatibility in marriage 

 
Summary 

 
It is impossible to imagine human civilization without a family and a family lifestyle. The 

family in its existence reflects the characteristics of all social events. From this point of view, 
it was clear to everyone how painful the divorce process was. The article analyzes the 
existence of divorce as a common solution to serious conflicts between husband and wife, the 
causes of family conflicts, its negative consequences, a number of socio-psychological 
problems for children and society.  
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С одной стороны на формирование гендера оказывает влияние культура, в том чис-

ле посредством социальных норм, которые определяют, как должен вести себя мужчи-
на или женщина, а с другой стороны - социальная информация, внушающая людям то, 
насколько велика и значима разница между полами. Эти факторы оказывают влияние 
на формирование личности и его взглядов в процессе социализации, а в частности в 
процессе гендерно-ролевой социализации. Берн Ш. определяет гендерно-ролевую со-
циализацию как процесс усвоения того, что приемлемо и ожидаемо от представителей 
разных полов.  Если в социальной психологии мы придерживаемся термина гендерно-
ролевой социализации, то в психологии развития аналогичным термином выступает 
дифференциальная социализация. В ходе социализации эта информация усваивается, 
но как происходит когнитивная работа с воспринимаемой информацией. Согласно Тео-
рии когнитивного развития (cognitive-developmental theory) гендера, автором которого 
является Колберг, вся информация, связанная с гендером, отражается у нас в сознании 
в виде так называемых гендерных схем. Как известно, схема представляет собой способ 
хранения и структурирования информации о какой-либо социальной категории. В на-
шем случае этой категорией является гендер. Согласно Андреевой, основными чертами 
любой схемы являются: 1) вариативность схем (можно включать разные элементы), 2) 
схема может быть встроена в другую, более “высокую” схему, 3) схема является родо-
вым понятием, 4) в схеме содержится знание, а не определение, т.е она содержит то, 
что мы знаем и что представляется необходимым, а не то, что есть на самом деле. В 
повседневной жизни сигналы дифференциальной социализации можно пронаблюдать 
еще до рождения ребенка, примерами которого могут служить собрания для того, 
чтобы поделиться полом ребенка и др.  

Основные механизмы, которые обеспечивают дифференциальную социализацию 
это дифференциальное усиление и дифференциальное подражание. Основная идея диф-
ференциального усиления в вознаграждении-наказании моделей поведения, связанных 
с полом. Примером этого могут служить исследования, в которых показывается, что 
мальчики, которые во время игр, в качестве партнеров по играм выбирают и девочек, 
больше подвергаются насмешкам и менее популярны, чем те, которые ведут себя сог-
ласно принятым гендерным нормам, или мальчики меньше наказываются за агрессив-
ное поведение, чем девочки, того же возраста. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 385

Гендерная идентичность (отнесение себя к определенному полу) формируется у де-
тей к 2-3 годам Следующий этап, который часто наблюдается в 3-4 года — это гендер-
ная константность (gender constancy) - понимание ребенком того, что гендер изменить 
нельзя (gender constancy).  После того, как гендерная идентичность сформирована, ре-
бенок начинает обращать больше внимания на поведение людей своего пола, замечать 
особенности и разницу между полами. Мальчики начинают подражать поведению муж-
чин, а девочки – женщин. Это процесс называется дифференциальным подражанием, 
идея которого согласуется с теорией социального научения, основная идея которого в 
том, что люди учатся поведению наблюдая за другими и “замечая” какое поведение 
поощряется, а какое наказывается. Несмотря на то, что дети получают информацию о 
моделях поведения обоих полов, они склонны воспроизводить именно модели пове-
дения, характерные для своего пола.  

Как известно первичным институтом социализации является семья, но чтобы внести 
большую системность в изучении факторов, влияющих на социализацию детей, можно 
выделить опираясь на теорию экологических систем Бронфенбреннера У., который яв-
ляется представителем теории научения, факторы находящиеся на 4-х уровнях: 1) мик-
росистема (семья, близкое окружение, друзья и другие элементы, с которыми есть не-
посредственный контакт), 2) мезосистема (отражает взаимодействие элементов, напри-
мер: взаимодействие семьи со школой) 3) экзосистема (в отличие от двух предыдущих 
уровней, здесь влияние опосредованное, примером может служить: взаимодействие ро-
дителей со своими коллегами на работе), 4) макросистема (особенности культуры, со-
циальные нормы и др). Исследования показывают, что, контент учебников так же явля-
ется одним из факторов, которые влияют на формирование гендерных стереотипов. 
Несмотря на то, контент учебников изменился начиная с 1980-х годов, но все еще пре-
обладают случаи, когда транслируется типичное полоролевое поведение.     

В результате качественного анализа учебников в Азербайджане в 2002-м году было 
выявлено что в книгах работающие женщины подвергаются стигматизации. Более наг-
лядным примером является утверждение из книги «Человек и общество», где отме-
чается что причиной уменьшения рождаемости детей в обществе является трудовая 
обеспеченность женщин. Другим вне семейного фактора, влияющим на гендерно-роле-
вую социализацию являются средства массовой информации. А. Бандура указывал, что 
телевидение может соперничать с родителями и учителями в предоставлении ролевых 
моделей. Взгляды Бандуры сохраняют свою актуальность, но уже не в контексте теле-
видения, а касательно социальных сетей. Но социальные сети представляют в данном 
случае не только источник формирования гендерных стереотипов, но и как способ их 
искоренения. Примером этого могут послужить различные международные проекты.  

Анализ содержания телевизионных программ со стороны Синьорелли показал, что 
на экранах больше показывают мужчин и они же больше задействованы в главных 
ролях, 71% и 69% соответственно. Женщин же чаще показывают в роли жертв, дома, в 
семье, за выполнением домашних обязательств. Примечательно и то, что замужние 
женщины чаще демонстрируются как неработающие, либо о работе вне дома вообще 
умалчивается, а у мужчин наблюдается полностью противоположная тенденция. Они 
работают и занимают престижные для общества профессии. Подобная тенденция наб-
людается и в рекламных роликах. Несмотря на то, что, в настоящее время есть значи-
тельный прогресс в отходе от гендерных стереотипов в рекламных роликах, но они все 
еще встречаются, особенно в местном контексте.  
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Другой фактор, который отмечается Берн Ш. это фейсизм, который определяется 
как тенденция разного изображения людей в зависимости от их пола.   

Следующим фактором является непосредственно язык общения. Так в некоторых 
языках используется грамматический род, который проявляется тремя основными фор-
мами: морфологической, сематической, лексической.  В азербайджанском языке грам-
матического рода нет. Влияние грамматического рода на процесс социального восприя-
тия является довольно актуальным. В одном из исследований было продемонстрирова-
но что, если испытуемых просят дать характеристику мосту на немецком языке, в кото-
ром род слова “мост” - женский, то респондентами чаще будут использоваться такие 
прилагательные как “красивый”, “элегантный”, “стройный” (нем . brücke), в то время 
как на испанском языке (исп. puente) , в котором это слово мужского рода, испытуемы-
ми чаще используются такие описательные слова как “сильный”, “большой”, “креп-
кий”.  Но также следует отметить, что подобного рода исследования подвергаются кри-
тике.   

Хенли, анализируя английский язык, указывает что в зависимости от семейного ста-
туса меняется приписываемое слово миссис, в то время как для мужчин подобного не 
предусмотрено. Он объясняет это тем, что семейное положение больше сказывается на 
женщинах больше.   

В исследовании Сидорович и Ланни (1980) испытуемые общались с 10-месячным 
ребенком. Участников случайным образом поделили на три группы. Одной группе ска-
зали, что ребенок — девочка, другой группе — что мальчик, а третьей вообще ничего 
не сказали о гендере ребенка. Общаясь с ребенком, взрослый имел в распоряжении три 
игрушки: резиновый мяч, куклу и кольцо для жевания. Если бы мы давали мальчикам и 
девочкам разные игрушки, исходя из разницы в их поведении, то следовало бы ожи-
дать, что испытуемые будут выбирать игрушки, опираясь на реальное предпочтение 
младенца, а не на гендерную метку, которой их снабдили. Однако этого не произошло.  

В результате реальный пол ребенка практически не влиял на выбор испытуемых, че-
го нельзя сказать о гендерной метке. Из той группы, которая считала, что перед ними 
мальчик, 50% мужчин и 80% женщин выбрали футбольный мяч (20% из всех, кто так 
считал, выбрали для «мальчика» жевательное кольцо). В группе, которой ребенок был 
представлен как девочка, 72% женщин и 89% мужчин выбрали куклу. Лишь 28% жен-
щин из этой группы предложили «девочке» мяч, а из мужчин этого не сделал никто. 

Таким образом, целый ряд исследований показывает, что процесс дифференциаль-
ной социализации начинается в самом раннем детстве.  

Aктуальность статьи. Интерес к изучению гендерных стереотипов с каждым го-
дом увеличивается. Так, одной из 17-ти целей в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года (ЦУР), разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН, яв-
ляется 5-я цель, направленная на обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек. Следует отметить, что согласно указу Прези-
дента Азербайджанской Республики от 2016 года был создан Национальный координа-
ционный совет по устойчивому развитию, одной из целей которого стало определение 
национальных приоритетов до 2030 года и их соответствие с ЦУР ООН.  

Научная новизна статьи. Научно-теоретическая значимость данной работы заклю-
чается в том, что анализируются факторы, непосредственно влияющие на формирова-
ние гендерных стереотипов в процессе дифференциальной социализации. Дифферен-
циальная социализация осуществляется за счет дифференциального усиления и диффе-
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ренциального подражания. 
Практическое значение и применение статьи. Анализ научной литературы, при-

веденной в данной статье, может быть использован для создания гендерно-чувствитель-
ного контента в образовательных учреждениях. 

 
Литература 

 
1. Берн Ш. Гендерная психология. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2001. 
2. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. –– СПб.: Речь, 2004. – 272 с. 
3. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений. — Издание второе, перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 288 с. 
4. Bandura, A. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977. 
5. Bell, N. J., & Carver, W. A. (1980). A reevaluation of gender label effects: Expectant 

mothers' responses to infants. Child Development, 51,925-927., Culp, R. E., Cook, A. S., & 
Housely, P. C., 1983.  

6. Sidorowicz, L S., & Lunney, G. S. Baby X revisited. Sex Roles, 6, 67-73., 1980.  
7. Signorielli N. Television and conceptions about sex roles: Maintaining con-ventionality 

and the status quo. Sex Roles, 21, 341-360., 1989. 
8. Slaby, R. G., & Frey, K. S. Development of gender constancy and selective attention to 

same-sex models. Child Development, 46(4), 849–856.), 1975. 
9. Martin, C. L, & Halverson, C. F., Jr. A schematic processing model of sex typing and 

stereotyping in children. Child Development, 52, 1119-1134, 1981. 
10. Mischel, W. Sex typing and socialization. In P. H. Mussen (Ed.), Carmichael's manual 

of child psychology (Vol.2). New York: Wiley, 1970. 
11. Henley, N. M. Molehill or mountain? What we know and don't know about sex bias in 

language. In M. Crawford & M. Gentry (Eds.), Gender and thought: Psycho-ogical 
perspectives (pp. 59-78). New York: Springer-Verlag.), 1989. 

12. Kohlberg, L. A. A cognitive-development analysis of children's sex-role concepts and 
attitudes. In E. E. Maccoby (Ed.), The development of sex differences (pp. 82-172). Stanford, 
CA: Stanford University Press., 1966. 

 
Ü.Ü. Həsənova 

 
Gender stereotipləri ilə əlaqəli olan faktorlar 

 
Xülasə 

 
Gender stereotipləri qızların və oğlanların, qadınların və kişilərin təbii istedadlarının və 

qabiliyyətlərinin inkişafını, təhsil və peşə seçimlərini və təcrübələrini, eləcə də bütövlükdə hə-
yatdakı imkanlarını məhdudlaşdıra bilir. Gender stereotipləri o cümlədən təhsil sistemində 
mövcud olmaqda davam edir və bütün cəmiyyətə təsir göstərir. Qeyd olunanlar bu stereotip-
lərin formalaşmasına təsir edən amillərin öyrənilməsini və təhlilini əhəmiyyətli edir.  
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U.U. Hasanova 
 

Factors related to gender stereotypes 
 

Summary 
 
Gender stereotypes are able to limit the development of natural talents and abilities of girls 

and boys, women and men, their educational and professional preferences and experiences, as 
well as their capabilities in life as a whole. Gender stereotypes continue to exist in the 
education system, including, and affect the whole society. The above makes the study and 
analysis of the factors affecting the formation of these stereotypes significant. 
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Ключевые слова: эмпатия, жизнь, религия, отношения, любовь, эмпатическое об-

щение, религиозные ценности 
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religious values 
 
Bu araşdırma empatiya və dindarlıq arasındakı əlaqəni ortaya çıxarmaq üçün aparılıb. Psi-

xoloji olduğu kimi dini anlayış kimi də qəbul edilən empatiyanın təkcə insan-insan münasi-
bətlərində deyil, bütün varlıqlarla münasibətlərdə də səmərəli istifadə edilməsi lazım olan bir 
ünsiyyət forması kimi qəbul edilir. 

Yalnız emosional cəhəti vurğulanaraq edilən təriflərdə “fərdin qarşıdakı insanın hiss etdik-
lərini hiss etmə qabiliyyəti” olaraq empatiya adlandırılır. Empatiya insanın qarşısındakı ob-
yekt üzərində özünü əks etdirməsi, onun içində hiss etməsi və bu yolla həmin obyekti mənim-
səyərək anlaması prosesidir (2, s. 30). 

Empatiya münasibətlərimizi müsbət hala gətirmək, münaqişələrimizi həll etmək, düzgün 
başa düşmək və başa düşülmək üçün həyatımızda tez-tez rastlaşdığımız bir anlayışdır. Fərd 
olaraq qayğı göstərmək, dəyərli olmaq və münasibətlərimizdə özünü yaxşı hiss etmək ən va-
cib ehtiyaclarımız arasındadır. Bu ehtiyacı ödəmək üçün başqaları tərəfindən düzgün başa dü-
şülməli, buna nail olmaq üçün isə özümüzü başqalarına ən yaxşı şəkildə izah etməyi bacarma-
lıyıq. Bu vəziyyəti nəzərdən keçirdikdə görürük ki, buna nail olmağın yolu empatik yanaşma-
nı bilmək və istifadə etməkdir. 

Empatiya sadəcə olaraq özünü başqasının yerinə qoymaq, düşünmək, onun hiss və duyğu-
larını anlamaq və bunu qarşıdakı insana söyləmək kimi müəyyən edilə bilər. Empati qurmaq-
da önəmli olan insanın qarşıdakı insanın hiss və düşüncələrini düzgün başa düşməsi və şərh 
etməsidir. 

Carl Gustav Jung, insanlar motivasiya etməsi, stressli, kədərli anlarında kömək etməsi ba-
xımından dini, psixoterapiyanın en inkişaf etmiş variantı olaraq görür (12, s. 20) 

İnsanların empatiyası nə qədər çox olarsa, onların dini dəyərləri də bir o qədər güclənər və 
daxililəşər.  Bu dini dəyərlər dostluq, sevgi və tolerantlıq hisslərini aktivləşdirməklə insanları 
eqoizmdən, maddi maraqlardan, kin, nifrət və paxıllıqdan uzaqlaşdıracaq və bu da insanlarda 
empatiyaya səbəb olacaq və digərini anlamağımıza səbəb olacaq (3, s. 40-41). 

Empatiya sadəcə qarşı tərəfin hisslərini paylaşmaq deyil, həm də bu hisslərə uyğun reaksi-
yalar vermək deməkdir. Empatiya başqalarına kömək etmək, səxavətli olmaq və paylaşmaq 
kimi davranışlar üçün zəruri şərtdir. Empatiya fərdləri digər insanların hisslərini, istəklərini və 
ehtiyaclarını başa düşmək və onlara kömək etmək üçün istiqamət verməklə ehtiyacı olan in-
sanlara kömək etməyə sövq edir (12, s. 22). Empatiya, mənəvi dəyərlərimizi dərk etmək və ic-
timailəşmək nöqtəsində həyatımızı hər tərəfdən əhatə etməklə mənəviyyatımızın əsasını təşkil 
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edir. 
Başqaları ilə empati qura bilən insan, tənqid, mühakimə və ittiham nitqi şəklində heç bir 

münaqişəyə girmədən sağlam münasibətlər qurmağın yollarını tapa bilər (8, s. 90). Başqaları-
nın hüquqlarına riayət etmək və həssas olmaq, digər insanları düzgün başa düşmək üçün sahib 
olmalı olduğumuz empatiya ilə əlaqəli davranışlardır. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, empatiya 
həm şəxsi, həm də ictimai təsirlər baxımından dəyərli və faydalı insan davranışıdır. 

Empatiyanın mənbəyinə müxtəlif yanaşmalar var. Çünki empatiya intuisiya və təxəyyül 
əsasında kəmiyyətcə müəyyən edilə bilməyən bir potensial olsa da, bəzilərinə görə beynin 
funksiyalarından biri kimi neyrobiokimyəvi infrastruktura malikdir (4, s. 34). 

Psixoloji anlayış kimi empatiyaya verilən mənanın həm də dini məzmun daşıdığını desək, 
yanılmarıq.  Çünki Allaha qarşı vəzifə və məsuliyyətləri yerinə yetirməkdə əsas məqam 
insanları ətrafdakı insanlara və digər varlıqlara qarşı öhdəliklərində daha həssas etmək və 
onları ruhən inkişaf etdirməkdir (7, s. 12) 

Bu mənada ictimai dəyərlərin yaranmasında və tərbiyəsində mühüm mənbə olan din öz in-
sanlarından bütün varlıqlarla münasibətlərini sevgi, tolerantlıq, anlayış və mərhəmət üzərində 
qurmağı, insanlarla səmimi münasibət qurmağı, eqoist davranmamağı, bir-birinin vəziyyətini 
anlamağı, insanı yaradanına görə sevməyi və çətin vəziyyətdə olan insanların bir-birinin kö-
məyinə gəlməsini istəyir (3, s. 45). 

Empatiyanın əsasını təşkil edən “insanların öz xoşbəxtlik və sıxıntıları kimi, başqalarının 
xoşbəxtliyini və sıxıntısını da öz şüurunda və duyğularında yaşaya bilər” anlayışı, sevginin 
əsasını vurğulayan dinin tövsiyələrini xatırladır. Başqası ilə hər hansı bir münasibətdə “özü-
nüzlə necə davranılmasını istəyirsinizsə, başqalarına da elə davranın (1, s. 79). 

İlk növbədə mənəviyyata söykənən cəmiyyət qurmağı hədəfləyən bütün dinlər bütün in-
sanların sülh, əmin-amanlıq içində yaşadığı bir dünya yaratmaq istəyirlər. (Uluç-Ankaraligil) 
Mənliklə digəri arasında sağlam zəmində əlaqə quraraq, “başqasını” başa düşülməyə və ün-
siyyətə layiq bir subyektdən kənarlaşdırılacaq bir obyekt olmaqdan qaldıran dinlər, bərabərlik 
hissi ilə emosional, əqli və əxlaqi yaxınlaşmanı təmin edir və bu mənada empatik ünsiyyətin 
əsaslarını qoyur (11, s. 10). 

 Fərdin varlığa aid etdiyi məna çərçivəsində əvvəlcə özünü tanımasını, sonra isə məsuliy-
yət hissinə çatmasını təmin edən empatik bacarığın bu məna məzmunu ilə az qala dindarlığın 
bir elementi olduğunu söyləmək mümkündür. (Özcan, 2007) Çünki bütövlükdə tanımaq, hiss 
etmək, anlamaq və tərənnüm etməyi ehtiva edən empatik ünsiyyət, insanın dindar olma pro-
sesində mənimsəməli olduğu ünsiyyət dilinin fərqli bir ifadəsidir. 

Din ortaq hiss etmək baxımından cəmiyyətlərin ən mühüm birləşdirici ünsürüdür. Bütün 
dinlərdə “yoxsullara kömək et”, “başqalarını sev”, “yaxşı işlər gör”, “özünlə necə davranılma-
sını istəyirsənsə, başqalarına da elə rəftar et” kimi sosialyönlü nəsihətlərə rast gəlmək müm-
kündür. Xeyirxah olmaq dindar olmağı tələb etmir və dindar insan özünü elə zənn etsə də, 
tam xeyirxah olmaya bilər. Hər bir fərd ayrı bir dünyadır. 

Məqalənin aktuallığı. Empatiya münaqişələrimizi həll etmək, düzgün başa düşmək və 
başa düşülmək üçün həyatımızda tez-tez rastlaşdığımız bir anlayışdır. Din bizə insanları başa 
düşməyi, onları dinləməyi tövsiyə edir. Empatiya ilə dinin uzlaşması və bir-birinə təsir etməsi 
insanların ünsiyyət texnikalarının artması ilə bu daha da aktual bir mövzuya çevrilib.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Getdikcə artan müharibələr, yaşamaq təlaşı insanlar arasında 
empatiyanın səviyyəsini azaldır. Bütün dinlərin ortaq bir nöqtəsi var ki, bu da yaradılanların 
bir-birlərini sevməsi və anlamasıdır. Din və empatiyanı ayrı-ayrı ünsür kimi öyrənməklə və 
bir-birinə təsirini anlamaqla iki ünsürün də insan həyatındakı rolunu dərk edə bilərik. Elmi 
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ədəbiyyatlarda bu mövzuya az toxunulmaqlarını nəzərə alaraq empatiya və din anlayışının, 
eləcə də onların bir-birinə təsirinin öyrənilməsi çox əhəmiyyətlidir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bildiyimiz kimi hal-hazırki dövrdə Azərbay-
can ədəbiyyatında empatiya və din anlayışı səthi öyrənilmişdir. Bunu nəzərə alaraq məqalə 
empatiya və din haqqında təsəvvürlərin daha da dərinləşməsi baxımından vacib əhəmiyyət 
kəsb edir. Empatiya və din anlayışlarının təhlil edilməsi, bir-birinə təsirinin araşdırılması 
məqsədilə aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri, ümumiyyətlə empatiya və dinin təsirinin öyrə-
nilməsi baxımından müəyyən praktik biliklər verməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 
Ədəbiyyat 

 
1. Ayten A. (2009), Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, (Tamamı Ya-

yımlanmamış Doktora Tezi), M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 
2. Dökmen, Ü. (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati, 33. Baskı, Ankara: Sistem. 
3.Çetin, Ü. F. (2010). Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık - Empati İlişkisi (Isparta 

Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü. 

4. Göka, E. (1990), Birbirimizi Anlamaya Çalışırken Beynimizde Neler Oluyor, Bilim ve 
Teknik Der gisi, 23, 266, 34-36. 

5. Gülseren, Ş. (2001), Empati: Tanımı ve Kullanımı Üzerine Bir Gözden Bir Gözden Ge-
çirme, Türk Psikiyatri Dergisi, 12, 2, 133-145. 

6. Özcan, Z. (2007). Empati ve Dini İnanç Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yük-
sek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

7. Kılıç, R. (2005), Ayet ve Hadisler Işığında İnsan ve Ahlak, Ankara: Türkiye Diyanet 
Vakfı. 

8. Özcan, Z. (2007), Empati ve Dinî İnanç Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Ata-
türk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum. 

9. Özcan, Z. (2016), Empati ve Dindarlık Arasındaki İlişki, Karabük Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Karabük. 

10. Yurduseven, R. (2018). Hz. Peygamber'in Hadislerinde Empati. Yüksek Lisans Tezi, 
Çorum, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

11. Uluç, G. Ankaralıgil, N. (2008), Duygusal Zeka ve Ötekiy’yi Anlamak: DoğuBatı 
Üzerine Bir Çalışma, Duygusal Zeka Ve İletişim, II. Uluslar arası Sempozyum, İzmir 

12. Uzun, Y. (2014). Din Öğretiminde Empati Becerisine Dayalı Öğretim Yöntem ve 
Tekniklerinin Kullanılması. Doktora Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. 

 
Г.Х. Тапдыгова 

                           
Влияние религиозных идей на эмпатию 

 
Резюме 

 
Статья призвана раскрыть связь между эмпатией и религиозностью. Понятие эмпа-

тии как психологическое понятие имеет и религиозное содержание. В целом чувство, 
понимание и эмпатическое общение — это разные выражения языка общения, которым 
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человек должен овладеть в процессе становления религиозным. Религия является 
наиболее важным объединяющим элементом общества с точки зрения чувства общнос-
ти. Чем больше у людей сопереживания, тем сильнее и внутренне будут их религиоз-
ные ценности. Активизируя чувства дружбы, любви и терпимости, эти религиозные 
ценности отвратят людей от эгоизма, материальных интересов, ненависти, зависти и 
ревности, что приведет к сочувствию и пониманию. 

 
G.Kh. Tapdigova 

 
The effect of religious ideas on empathy 

 
Summary 

 
The article is designed to reveal the connection between empathy and religiosity. The 

concept of empathy as a psychological concept also has a religious content. As a whole, 
feeling, understanding, and empathic communication are different expressions of the language 
of communication that a person must master in the process of becoming religious. Religion is 
the most important unifying element of societies in terms of feeling common. The more 
people's empathy, the stronger and more internal their religious values will be. By activating 
feelings of friendship, love, and tolerance, these religious values will turn people away from 
selfishness, material interests, hatred, envy, and jealousy, which will cause people to 
empathize and understand each other. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2022 
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Ermənistan-Azərbaycan - Dağlıq Qarabağ münasqişəsi nəticəsində Azərbaycana 1 milyo-

na yaxın məcburi köçkün, qaçqın və “qaçqın” statusu almaq istəyən müharibədən zərər çək-
miş insanlar gəlmişlər. Hazırkı dövrümüzdə II Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz bütün 
Azərbaycan üçün unudulmaz şanlı bir zəfər olmaqla yanaşı o torpaqlardan didərgin düşmüş 
insanlar üçün bu yeni bir həyat deməkdir. Bu zəfər onların psixoloji vəziyyətlərində, həyatla-
rında çox şeyi dəyişdi və dəyişəcək. Ancaq bu o demək deyildir ki, onların yaşadıqları psixo-
loji travmalar, digər çətinliklər unudulacaq. Onların bu günə qədər və hələ də davam edən bə-
zi psixoloji vəziyyətlərini öz məqaləmdə təhlil etməyə çalışmışam.  

Məcburi köçkün düşmüş insanlara nisbətən sosial-psixoloji proqramların köməkliyi ilə 
dəstək göstərilmiş olsa da, ancaq bu onların psixoloji vəziyyətlərinin tam normallaşması anla-
mına gəlmir. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə müxtəlif formada problemlərə rast gəlmək olur: 
maddi, mənəvi, sosial, ailəvi, şəxsiyyət və s. Onların ailələri həyatı yenidən başlamaq-yaşa-
dıqları məkanı, sosial statuslarını, maddi-mənəvi şəraitlərini, ünsiyyət əhatələrini və s. dəyiş-
mək məcburiyyətində qaldılar. Bu insanlar öz yaşadıqları şəraiti, şəxsi mülklərini, həyat şə-
raitlərin, ünsiyyət əhatələrini dəyişdilər. Düşərgələrdə çətinliklə yaşamaq məcburiyyətində qa-
lan qaçqın və məcburi köçkünlər yeni mikrovəziyyətə düşərək “mikromədəni şok” yaşadılar 
və onlara köçürüldükləri şəraitdə “yad” kimi münasibət bəsləyərək, cəmiyyətdən izolə edərək 
“fərqli” “başqa növ” insan kimi baxılmağı onların psixoloji vəziyyətlərini daha da çox ağırlaş-
dıraraq çətin durumlara salırdı. Real həyati situasiyanın çətinlikləri, yaşanan stresslər müxtəlif 
psixoloji dezadaptasiya və psixoloji problemlərə səbəb olurdu. Köçürülməyə məcbur olmaq 
özü çox çətin stressli situasiyadır. Situasiyanın məcburi stresogenliyi aşağıdakı psixoloji qa-
nunlarla müəyyən olunur:  

1. Müharibə şəraiti, yaranan konfliktlər, ölüm təhlükəsi, yaxınlarının itirilməsi ilə əlaqəli 
olaraq yaranan travmatik yaşantılar.  

2. Keçmişdə sahib olduqlarının itirilməsi və nələrinsə yenidən qurulmasının məcburluğu 
ilə əlaqəli olaraq yaranan stressli yaşantılar.  

3. Yaşayış məskəninin dəyişilməsi mikromədəni mühitin, dəyərlərin, yaşayış qanunlarının 
dəyişilməsinə gətirib çıxarır.  

4. Ailə və yaxınları ilə müvəqqəti ayrılmaq məcburiyyətində qalmaq.  
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5. Sosial statusun, işin, peşənin itirilməsi.  
Məcburi köçkünlərin psixoloji vəziyyəti gələcəyə qarşı inamsızlıq, çoxlu real problemlərin 

qarşısında “başını itirmək”, öz yaxınlarına görə yaşanan həyəcan, cəmiyyətdə yaşadığı frust-
rasiyalar, aqressivlik, depressiya, apatiya və s. ilə müəyyən olunur. Məcburi köçkünlərin ailəsi 
tez-tez fiziki və emosional gərginliklə rastlaşır, özlərinə olan inamı azalır və özlərini qoruma-
sız hiss edirlər. Onların daxili həyəcan vəziyyəti sinir — psixiki partlayışla, ailədaxili kon-
fliktlərlə yaxud da onları əhatə edən xarici mühitə qarşı olan aqressiya ilə özünü büruzə verir. 
Bu insanlarda böyük psixoloji boşluq yaranır, çünki, onlar keçmişdə əllərində olan bütün va-
rını itirmişlər və gələcək perspektivləri müəyyən deyil. Şəxsiyyət reaksiyaları arasında daha 
çox yüksək həyəcana, psixoloji gərginliyə, nevrotik reaksiyalara, depressiya və psixozlara rast 
gəlinir. Bu psixoloji problemlərə səbəb qismində sosial əlaqələrin pozulması, qruplararası 
konflikt, yeni mühitə qarşı iştirak edir. Məcburi köçkünlərin psixoloji vəziyyətini anlamaq 
üçün təməl daşı qismində olan aqressiya, passivllik və izolə olunmaq sosial identikliyin böh-
ranı – şəxsiyyətin öz mühitində, yaşayış və ünsiyyət sistemində özü haqqındakı təsəvvür-
lərinin anidən transformasiyası çıxış edir. Demək olar ki, bizim bütün cəmiyyətimiz bu sosial 
identikliyin böhranından keçdi. Lakin bu proses xüsusi olaraq məcburi köçkünlərə təsir etdi. 
Məcburi köçkünlərin bəzi qismində bu sosial identiklik o qədər güclü transformasiya etdi ki, 
hətta özünün qrup və cəmiyyətə şəxsiyyət səviyyəsində Məsələn: Azərbaycanda məcburi köç-
künlərin psixoloji tədqiqatı zamanı onların bəzilərində özünüdərketmə  strukturunun tamamilə 
pozulması müşahidə olundu. Onlar bizi cəmiyyətə bağlayan və yönləndirən önəmli xüsusiy-
yətlərdən biri olan cəmiyyətin əsas kateqoriyasındakı “mənalılıqlarını” (sosial status, profes-
sional xüsusiyyət, mülkiyyət, ailədə rol, cinsi, yaş məxsusiyyətləri və s) itirdilər. Eyni zaman-
da məcburi köçkünlər üçün vətəndaşlıq və milli məxsusiyyət anlayışları da öz əhəmiyyətini 
itirdi. Bu identiklik quruluşunun kordinal transformasiyası – özünü cəmiyyətdə əsas həyati 
münasibətlərin sərhəddinə atılmış hesab etmək adlanır.  

Yeni etno mədəni şəraitə düşmək onlarda mədəni şok adlanan bir vəziyyətə gətirib çıxardı. 
İnsanın əvvəlki-hazırda köçməyə məcbur olduğu mühitin norma və dəyərlərinə əməl etməsi 
situasiyanı daha da pisləşdirir. İnsan əvvəl nə qədər özünün alışdığı mədəni modelinə çox 
bağlı olursa, onun üçün yeni mühitə uyğunlaşmaq bir o qədər çətinləşir. Nəzərə almaq lazım-
dır ki, burada əsas rolu tək etnik deyil, həm də mədəni fərqliliklər oynayır.  

Digər aspektdən nəzərə alası olsaq, başqa sərhədlər də mövcuddur. Məsələn:bu insanlarda 
öz millətinə qarşı münasibət pisləşir, öz millətinin mədəniyyətini inkar edir, etnik mənsubiy-
yətə qarşı etinasız yanaşır bu insanlarda eyni zamanda, uğurlu adaptasiya prosesi getmir. Bu o 
deməkdir ki, insan öz simasını itirməməli–öz öyrəşdiyi həyat şəraitindən, davranış mühitindən 
izolə olunmamalıdır. Artıq bu proseslərdən keçən formalaşmış şəxsiyyətlərdə psixoloji xüsu-
siyyətlərin güclü formada yenidənqurulması gedir. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə özünü-
dərketmə transformasiyası onlarda başqa qruplara qarşı olan tolerantlılığı (davamlılığı) yetərli 
dərəcədə azaldır, yeni şəraitə uyğunlaşmanı itirir. Belə situasiyalarda onlarla psixoloq–kon-
sultantların və psixiatrların köməkliyi ilə mədəni adaptasiya prosesi aparılmalıdır.  

Bu və digər psixoloji problemləri həll etmək üçün həyata keçirilən psixoloji yardım qaçqın 
və məcburi köçkünlərə tətbiq olunan psixoloji konsultasiyaların əsas aqrumentidir. Mənim 
fikrimcə, bu xidmətlər bayağı quruluşda olmamalı, sosial xidmətlər göstərə biləcək müxtəlif 
cəmiyyət təşkilatları ilə kompleks şəkildə, xüsusi reabilitasiya mərkəzlərinin struktur kompo-
nenti qismində aparılmalıdır.  

Məqalənin aktuallığı. Yaşadığımız cəmiyyətdə 1 milyona yaxın məcburi köçkün yaşayır 
və onlar müxtəlif şəkildə psixoloji təzyiqə məruz qalıblar. Onlar cəmiyyətin ayrılmaz hissəsi-
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dir və onun aktiv üzvləridirlər, müəyyən peşələri icra edir, digər insanlarla daim əlaqədədirlər. 
Tədqiqatda  məcburi köçkünlərin psixoloji vəziyyəti təhlil olunmuşdur.      

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi böyükdür, qaçqın və məcburi köçkün-
lərin psixoloji vəziyyətlərində yaranan problemlərin səbəbləri geniş şəkildə izah olunmuşdur, 
eyni zamanda onların cəmiyyətin psixoloji cəhətdən normal vəziyyətə gətirilməsi  üçün nü-
munələr verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu tədqiqatdan qaçqın və məcburi köçkünlər, 
müəllimlər, tələbələr, ümumilikdə bütün cəmiyyət yararlana bilər. 
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Психологическая ситуация ВПЛ в армяно-азербайджанской 
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Резюме 
 

Статья посвящена анализу психологического состояния ВПЛ и вынужденных пере-
селенцев. Психологическая травма этих людей отражается на всех сторонах их жизни и 
создает определенные препятствия как для них самих, так и для людей, с которыми они 
общаются. Поэтому преодоление этой проблемы важно не только для этих людей, но и 
для общества в целом. Исходя из этого, в статье описываются причины психологи-
ческих проблем и травм у этих людей, их реакции и реакции окружающих людей. В 
статье выдвигаются определенные аргументы для решения этой проблемы. 
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Psychological situation of refugees in the  
Armenian-Azerbaijani - Nagorno-Karabakh conflict 

 
Summary 

 
The article is devoted to the analysis of the psychological state of refugees and displaced 

persons. The psychological shocks of these people manifest themselves in all areas of their 
lives and create certain barriers for both themselves and the people with whom they interact. 
Therefore, overcoming this problem is important not only for these people, but for society as 
a whole. Based on this, the article explains the causes of psychological problems and traumas 
in these people, their reactions and the reactions of others. The article puts forward some 
arguments to solve this problem. 
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reality 
 
İdentiklik insan həyatının daima dəyişən cəhətlərindən biridir. İdentiklik həm fərdi, həm 

də kollektiv səciyyə daşıyır, müxtəlif amillərin - o cümlədən dəyişilmələrin, fərdi əhatə edən 
gerçəkliyin, yaşayış yerinin, yaşın, millətin, etnosun, dinin və s. amillərin təsirinə məruz qalır.  
Kuss identikliyi “vahid monolit nəsnə hesab etmir. O, müxtəlif mübahisəli elementlərin qarı-
şığıdır və məqsədə doğru dayanmadan irəliləyir”. İdentiklik dinamik və həm də çevikdir. Təd-
qiqatçıların belə bir qənaətə gəlməsi müxtəlif əhali təbəqələrinin və qrupların identikliyinin 
daxili inkişaf təcrübəsinin və situasiyanın öyrənilməsindən qaynaqlanır. 

Müxtəlif istiqamətli və müxtəlif elmi paradiqmalar kontekstində identikliyə müxtəlif  ya-
naşmalar özünü göstərir. Xolt  göstərir ki, “identiklik insanın və onun şəxsi tarixinin yaradıl-
ması prosesidir, ancaq yaşayış yerindən birbaşa asılıdır”. Yəni insanın konkret yaşadığı məka-
na münasibəti və həmin münasibətin çalarlarıdır. Agerin apardığı tədqiqat göstərir ki, qaçqın-
larda identikliyin formalaşması sosial, mədəni, siyasi kontekstlərlə yanaşı öz identilkiyinin 
dəyişməsində fəal iştirakı  da mühüm rol oynayır. 

İdentikliyin dəyişməsi bir sıra faktlar əsasında baş verir. Bu amillər insanı başqaları ilə 
birləşdirir və ya fərqləndirir. Bu zaman insan özünü eyniləşdirmək üçün seçim imkanlarına 
malik olur, başqa hallarda isə belə bir seçim imkanı olmur.   

Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, identiklik bir neçə elementdən təşkil olunmuşdur. Müxtə-
lif situasiyalarda insanların identikliyin hansı aspektini seçmələri onların yaşadığı şəraitin xü-
susiyyətlərindən, etnik-milli cəhətlərdən və s. kimi amillərdən asılıdır. Müasir tədqiqatlarda 
identikliyin elementləri olduqca rəngarəng formada təqdim olunur və hesab edilir ki, identikli-
yin müxtəlifliyi insanların yaşadığı şəraitin müxtəlifliyi, doğma yurd-yuvalarında mövcud 
olan münasibətlər, təbiət gözəlliyi və s. asılıdır. 

Bir çox tədqiqatçıların  fikrincə, qaçqınların identikliyinin formalaşmasına yaşadığı məkan 
çox ciddi təsir göstərir. Qaçqınlarda formalaşmış identikliyin yeni şəraitdə yeni tələblər qarşı-
sında qalması, yeni hüquqi və insani münasibətlər konteksti və s. kimi amillər onların iden-
tikliyində böhranın yaranmasına səbəb olur. 

Qaçqınların identikliyi digərlərinə nisbətən olduqca mürəkkəbdir və yalnız daxili hisslərin, 
əqidələrin, etnik və mədəni ənənələrin təsiri ilə onun formalaşması başa çatmır. Burada həm 
də xarici amillər, o cümlədən köçmə prosesinin əziyyətliliyi, mədəni və iqtisadi məqamlar si-
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yasi və sosial şəraitdə də ciddi təsir göstərir. Zamanla qaçqınlar sıxışdırılma nəticəsində iden-
tikliyin dəyişilməsi kimi mürəkkəb prosesə məruz qalırlar. 

Qaçqınların identikliyinin yenidən formalaşması prosesi üç mərhələdən keçir: ilkin mərhə-
lə; sığınacaq axtarışı; qaçqın statusunun alınması. Qaçqınların bu prosesdə çox zaman sığına-
caq alana qədər müəyyən gösləntiləri, digər tərəfdən müharibə zamanı onların başına gətirilən 
əzab-əziyyətlər onların şəxsi identiklik sferasında böhranın yaranmasına zəmin yaradır. Çox 
zaman onları evsiz-eşiksiz insanlar kimi təsəvvür edirlər. Belə təsəvvürlər onlarla münasibət-
də və ünsiyyətdə də özünü göstərir ki, bu da qaçqınların şəxsiyyətinə neqativ yönümdə təsir 
edir və onlarda identiklik böhranın  yaranmasını şərtləndirir. 

Qaçqınların məcburi miqrasiya prosesində və adaptasiyasında yarana biləcək ən ağır psi-
xoloji fəsadlardan biri qeyd etdiyimiz kimi identiklik böhranıdır. İdentiklik  böhranı adətən 
özü-özünü itirmək hissi, dəyişən cəmiyyətə uyğunlaşa bilməmək, yeni situasiyanın irəli sür-
düyü tələblərlə köhnə fikirlər və baxışlar arasında yaranan uyğunsuzluq kimi müəyyən edilir. 
İdentiklik nəzəriyyəsinin yaradıcılarından olan Erik Erikson psixososial böhranı şəxsiyyətin 
inkişafı yolunda yeni, daha yetkin identikliyin əldə edilməsinə doğru labüd mərhələ kimi nə-
zərdən keçirir. O, həmçinin qeyd edir ki, identiklik böhranı insanların müəyyən qruplarında, 
təbəqələrində və tarixin bəzi dövrlərində, sanki  “ikinci dəfə dünyaya gəlmək”  kimi meydana 
çıxır. Bu baxımdan yeni sosial-mədəni mühitə düşən qaçqınların böyük əksəriyyəti eyni ilə 
“ikinci dəfə dünyaya gəlmək” hissi keçirirlər. Sanki onlar yenidən doğulmuşlar. 

Qaçqınlarda identiklik böhranının yaranmasına təhlükəsizlik hissinin itirilməsi də ciddi tə-
sir göstərir. Geniş tədqiqatlar şəbəkəsində identiklik və təhlükəsizlik məsələləri geniş şəkildə 
tədqiq edilmişdir. Kempell göstərir ki, dövlətin öz ərazisini vətəndaşların xoş rifahı üçün tə-
min etməyə çalışması təhlükəsizlik obyektiv şərt sayıla bilməz. O, göstərir ki, bu diskursiv 
praktikadır. Onun vasitəsilə dövlət öz vətəndaşlarının identikliyini ərazi sərhədləri baxımın-
dan məhdudlaşdırır (1, s. 200). 

Belə halda identiklik verilmir, hər şeydən öncə fərdin reprezentasiya prosesi vasitəsilə 
özünü yaşadığı başqa bir dünyada təsəvvür edir. Bu reprezentasiyalar kollektiv yaddaşın və 
təxəyyülün təhkiyəsidir. Bu onu mümkün edir, dünyanı müəyyənləşdirir və belə şəkildə onun 
formalaşdırır  (1, s. 14). 

Stam və Diksit göstərirlər ki, identiklik fasiləsiz kontekt-asılı proses olub, fərqliliklə əla-
qəli şəkildə bərpa olunur və ya yenidən qurulur (2, s. 7). Bu mənada qaçqınlarda özümlülük o 
mənada başa düşülür ki, o “başqasına” oxşamır (2, s. 46). Təbii ki, identikliyin qurulması təh-
didlərin mövcudluğu şəraitində insanın təhlükəsizlik hissinin bərpa olunması sayəsində müm-
kündür. Əks halda onun yenidən qurulması mənasızdır. 

Şübhəsiz qaçqınlarda identiklik quruculuğu, iki və ya daha çox potensial antoqonist mənli-
yə ekzistensial təhdidlər vasitəsi ilə qarşı çıxmaqla özünə güvənsizlik hissi yaradır. Bu özünə-
inamsızlıq identilk böhranına aparan yoldur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bir qayda olaraq qaçqınlarda identiklik transformasiyası hələ köç-
məzdən əvvəl yaranır. Müxtəlif vəziyyətlərdə qaçqın olmaq haqqında hər hansı qərarın veril-
məsi mürəkkəb faktların təsiri altında həyata keçir. Bu olduqca ağrılı prosesdir. Məlumdur ki, 
qaçqınlıq vəziyyəti xüsusi ekstremal vəziyyətlərdə baş verir. Xüsusi olaraq onlardan daha fa-
ciəlisi əlbəttə ki, qaçqınların çıxış yerlərində onların həyatına təhlükə yaradan hərbi hərəkət-
lərdir. Müharibənin, qan tökülməsinin şahidi olmuş, doğmalarını və yaxınlarını itirmiş insan 
mövcudluq normaları və dəyərlərini əsaslı surətdə başqa şəkildə dərk edir. Bu zaman onun 
ətrafdakılarla qarşılıqlı münasibəti və özünə münasibəti də dəyişir. “Dinc”, təhlükəsiz mühitə 
düşərkən ətrafdakıların gündəlik problemləri ona kiçik və əhəmiyyətsiz görünür. Əgər kimin-
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sə oxşar həyat təcrübəsi yoxdursa, o, faciəli hadisələri yaşamış və həyatda çox şey itirmiş in-
sanı anlamaq iqtidarında deyil (1, s. 60). 

Müharibə şəraitində aldıqları mənəvi-psixoloji və fiziki zərbələrdən sonra məcburi köç-
künlərin və qaçqınların şəxsiyyəti növbəti zədəni yeni sosial-mədəni mühitdə həyat şəraitinə 
uyğunlaşma prosesində alır. Məhz bu adaptasiya mərhələsində köçməzdən əvvəl baş vermiş 
identiklik dəyişikliyi və ya böhran vəziyyətindədir. Qaçqın öz şəxsiyyəti üçün faciəvi nəticə-
lər daşıyan iki mühüm həqiqəti kəşf edir. Bunları aşağıdakı kimi göstərmək olar : 

— Əvvəla, özünün yerli əhaliyə bənzəməməsini dərk etməyə başlayır. 
— İkincisi, öz dəyərsizliyini və faydasızlığını kəskin şəkildə hiss edir. 
— Üçüncüsü özünü “aşağılıq” kompleksində (öz ev-eşiyini qoyub gəlmiş adam kimi) hiss 

edir (3, s. 10). 
Demək olar ki, bütün qaçqınlar identiklik böhranından keçir. Obyektiv və subyektiv sə-

bəblərə görə bəzilərində bu daha qabarıq, digərlərində isə daha az hiss edilir. Maddi və mənzil 
problemlərin qismən və ya bütünlüklə həll olunması böhranın gedişini yalnız azaltmağa kö-
mək edir. Lakin ondan yayınmağa kömək etmir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsindən əziyyət çəkmiş məcburi köçkünlərin sosial-psixoloji vəziyyətinin qiymətlən-
dirilməsi və onlarla praktik iş zamanı alınan materialların təhlili əsasında onların sosial iden-
tikliyinin məzmun və strukturunun transformasiyasının nəticələrinin təhlilindən belə qənatə 
gəlmək olar ki, identikliyin  hər bir komponenti, ilk növbədə, ən vacibləri: mülki, etnik-mədə-
ni, gender, ailə, peşə, yaş dövrü komponentləri çox və ya az dərəcədə transformasiya olunur. 
Doğrudur, Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan, ətraf rayonlardan məcburi köçkün və qaç-
qın düşmüş əhali ilk növbədə öz ölkəsinə pənah gətirmişdir. Ona görə də onlarda etnik-mə-
dəni identiklik böhranının yaranmasını söyləmək olmaz. Amma digər vacib elementlərdə, hər 
şeydən əvvəl isə şəxsiyyət identikliyində  böhran müşahidə olunur (3, s. 60). 

Məlumdur ki, qaçqınların özünəməxsus regional milli-etnik xüsusiyyətləri, adət-ənənələri 
və dəyərləri vardır. Bu dəyərlərin dəyişməsi ilə yəni,  mədəni identikliyin ardınca gender rolu 
da dəyişir. Yeni mühitdə mədəniyyəti üçün tamamilə tipik olmayan daha sərbəst həyat tərzi 
formalaşır. 

Qaçqınlarda məşğuliyyət növünün dəyişməsi zamana münasibətində dəyişikliklər yaradır. 
Bir mədəniyyətdən digərinə düşmək artıq özü-özlüyündə zaman perspektivlərinin ciddi və ağ-
rılı transformasiyalarına gətirib çıxarır. Qaçqınların yaşadığı şəxsi faciələr qəbul edildiyi ölkə-
də vəziyyətinin qeyri-müəyyənliyi ilə dərinləşir. Əksər hallarda reallıq hissi onların gəldiyi 
zamanla indiki zaman arasında ilişib qalır. 

A. Soldatovanın apardığı tədqiqat göstərir ki, qaçqınlarda etnik özünüdərk hipoeynilik 
(şəxsi etnik qrupunun dəyərlərindən imtina, etniki nihilizm) və ya hipereynilik (etnoizolyasio-
nalizm, etnoeqoizm, milli fanatizm tipinə görə) və yaxud nevrotik etnofobiya tipinə görə par-
çalana, deformasiyaya uğraya və ya güclənə bilər (3, s. 145).  Əgər digər ölkənin ərazisinə ge-
dərkən əcnəbi miqrantlar mədəniyyət fərqlərinin mövcudluğunu ehtimal edirdilərsə, azərbay-
canlı köçkünlər köçməzdən əvvəl əmindirlər ki, onlar “özününkülərin” arasında olacaqlar. 
Buna görə də məcburi miqrasiyadan sonra yerli əhali ilə özləri arasındakı fərqləri dərk etdikdə 
onların özünüdərketməsinə ağır zərbə vurulur. 

Qaçqınlarda etnik identikliyin dəyişməsi də onların şəxsiyyət böhranına təsir göstərir. Bu 
baxımdan R.V. Cabbarov yazır: “Etnik identikliyin transformasiya istiqamətləri həm obyektiv 
səbəblərlə, həm də fərdi xüsusiyyətlərlə müəyyən edilir. Məcburi köçkünlərin identikliyinin 
necə dəyişməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən mühüm amil köçürülmədən əvvəl baş verən 
hadisələrdir. İnsanların Dağlıq Qarabağdan və ətraf 7 rayondan zorla köçürülməsi və miqrasi-
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yası etnik münaqişə və müharibənin lokal döyüşlərə keçməsi, eləcə də ermənilərin ayrı-ayrı 
yerlərdə qətliamlar şəraitində olmuşdur. Bu isə öz etnik qrupuna kəskin şəkildə üstünlük ver-
mək hissini və qonşularımız olan ermənilərə münasibətdə açıq-aydın ifadə olunan neqativizm 
köçkünlərdə hipereynilik çılğınlığını stimullaşdırırdı. Getməzdən əvvəl baş verən faciəvi ha-
disələr müharibə, insanların həlak olması ona gətirib çıxardı ki, hərbi münaqişə zonalarından 
olan məcburi köçkünlər  üçün etnoeqoizm, etnoizolyasiya və milli fanatizm tendensiyalarının 
güclənməsi əsas amil kimi özünü göstərdi. Məsələn, hərbi hadisələrin baş verməsindən əvvəl 
gələn məcburi köçkünlər digər qruplarla müqayisədə etnik indifferentlik, etnonihilizm və yük-
sək pozitiv etnik eynilik nümayiş etdirirdilər (1, s. 60). 

Təkcə getməzdən əvvəl olan hadisələr deyil, həm də yeni yerdə həyat şərtləri etnik eyni-
liyin istiqamətinin dəyişməsinə təsir edir. Belə ki, müxtəlif mənzil şəraiti olan məcburi köç-
künlərin dörd kateqoriyasındakı (xüsusi evi var, məcburi köçkünlər üçün tikilmiş evlərdə ya-
şayırlar, yataqxanada yaşayır, qohumlarının və tanışlarının yanında yaşayır) xüsusi evi olma-
yan və yataqxanada yaşayan köçkünlərdə hipereynilik tendensiyaları kəskin nəzərə çarpır (et-
noeqoizm, etnoizolyasiya və milli fanatizm). Yaşayışla təmin olunmamaq, bəlkə də məcburi 
köçkünlərə yaşanan hadisələri unutmağa imkan verməyən kompakt həyat tərzi digər etnik 
qruplara neqativ münasibətin güclənməsinə səbəb olur. Məhz həmin kateqoriyada, eyni za-
manda digər kateqoriyalarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə daha çox ifadə olunan etno-
nihilistik tendensiyalar – öz etnik-mədəni dəyərlərinə riayət etməmək arzusu aşkar edilir. Be-
ləliklə, daha çox yaşayışla təmin olunmayan məcburi köçkünlərin şüurunda digər qruplara ne-
qativ münasibət öz qrupuna neqativ münasibətlə yanaşı mövcuddur. 

Etnik özünüdərketmənin dəyişikliklərində cinsi və yaş dövrü xüsusiyyətləri də mühüm rol 
oynayır. Hipereynilik tendensiyaları məcburi köçkün kişilərdə məcburi köçkün qadınlara nis-
bətən daha güclü şəkildə özünü göstərir. Tədqiqatların nəticələri təsdiq edir ki, digər etnik 
qruplara neqativ münasibətin formalaşması ən gənc məcburi köçkünlər üçün daha çox səciy-
yəvidir. Eyni zamanda orta yaşlı insanların özünüdərketməsi öz etnik qrupunu tanımamaq və 
ya neqativ münasibət tərəfə transformasiya edilir. Qeyd olunanları ümumiləşdirsək belə qə-
naətə gələ bilərik ki, identiklik böhranının təzahürlərini qaçqınların şəxsiyyətinin mövcudlu-
ğunun bütün səviyyələrində xüsusilə şəxsiyyət, şəxsiyyətlərarası və qruplararası səviyyələrdə 
aşkar etmək olar. Şayqerova belə pozuntuların və ya böhran hallarına şəxsiyyət səviyyəsində 
olan pozuntuları aid edir: Yaşanmış hadisələr və yeni mühitə düşmək özünəmünasibətin ciddi 
transformasiyalarına gətirib çıxarır. Əvvəllər vacib olan xarakteristikalar öz əhəmiyyətini 
itirir, şəxsiyyətin özü haqqında təsəvvürlərə isə yeni komponentlər daxil edilir. Özünüqiymət-
ləndirmə kəskin şəkildə aşağı düşür, öz şəxsiyyətinə neqativ münasibət yaranır: “Mən heç nə 
bilmirəm, bacarmıram, bilmirəm” ( 3, s. 97). 

Məcburi köçkünlər özlərini “müdafiəsiz”, “bəxtsiz”, “uğursuz”, “tez sınan”, “lazımsız”, 
“məzlum”, “hüquqsuz” kimi xarakteristikalarla təsvir edirlər. Öz zəifliyində, köməksizliyində, 
müdafiəsizliyində təsbit baş verir. 

Q. Soldatova yazır ki, “Ümumilikdə adi insanlarla müqayisədə məcburi köçkünlərdə neqa-
tiv özünü səciyyələndirmə daha çox üstünlük təşkil edir, bununla da özlərinin əhəmiyyəti və 
dəyərlərinin aşağı düşməsini əks etdirirlər. Bu zaman şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi sa-
bit olmur, ziddiyyətli xarakter daşıyır ya qeyri-adekvat şəkildə yüksəlir, ya da aşağı düşür. 
Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, bir sıra hallarda məcburi köçkünlərin özünüqiymətləndir-
məsi normativ göstəricilərdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olur. 

Yüksək özünüqiymətləndirmə və özünüdərketmədə üstünlük təşkil edən özünüalçaltma 
kompleksi arasında bənzər ziddiyyətlər aşağıdakı kimi izah edilir. Dəyərsizlik və lazımsızlıq 
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hissi insanın özünüdəyərləndirməsini aşağı salaraq həyat səviyyəsinin kəskin şəkildə artması, 
sosial statusun dəyişməsi, yeni dünyada öz yerini tapa bilməməsi ilə əlaqədar yaranır. Digər 
tərəfdən, obyektiv meyarlar bir çox məcburi köçkünlər üçün səciyyəvi olan keçmişdə yaxşı 
təhsil, kifayət qədər yüksək sosial vəziyyət və ehtiyacsız yaşamaq özünüqiymətləndirmənin 
aşağı düşməsinə imkan vermir. Nəzərə almaq lazımdır ki, natamamlıq hissi və şəxsi əhəmiy-
yətlilik yanaşı mövcuddur. Bu zaman insan özü haqqında təsəvvürlərin bütövlüyünü itirir, sa-
bitlik pozulur, şəxsiyyət böhran vəziyyətinə düşür və bu proses uğurlu adaptasiyaya mane 
olur. 

Məqalənin aktuallığı. İstər siyasi baxımdan, istər sosioloji, istərsə də psixoloji baxımdan 
identiklik anlayışının psixoloji mahiyyətinin sistemli şəkildə aydınlaşdırılması və qaçqınlarda 
şəxsiyyət böhranının təzahürlərinin müəyyənləşdirilməsi bütün dövrlər üçün öz aktuallığını 
qoruyub saxlayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə identiklik anlayışının psixoloji mahiyyətinə sistemli 
şəkildə aydınlıq gətirilmiş və qaçqınlarda şəxsiyyət böhranının təzahürləri haqqında geniş və 
hərtərəfli məlumat verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, qaçqınlarda identikliyin formalaşma-
sı sosial, mədəni, siyasi kontekstlərlə yanaşı öz identikliyinin dəyişməsində fəal iştirakı da 
mühüm rol oynayır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İdentiklik anlayışının psixoloji mahiyyətinin 
aydınlaşdırılması və qaçqınlarda şəxsiyyət böhranının təzahürlərinin müəyyənləşdirilməsi bü-
tün dövrlərdə cəmiyyətdə gedən siyasi və sosial proseslərin düzgün istiqamətdə aparılması 
üçün çox vacibdir. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistr-
lər istifadə edə bilər.  
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С.Ф. Салманова  
 

Проявление кризиса идентичности у беженцев 
 

Резюме 
 

В статье автор системно уточняет психологическую природу понятия идентичности 
и дает обширную и всестороннюю информацию о проявлениях личностного кризиса у 
беженцев. По мнению автора, идентичность динамична и гибка. Идентичность – это 
процесс создания человека и его личной истории, но он зависит от места жительства. 
То есть отношение человека к тому или иному месту жительства и оттенки этого отно-
шения. Формирование идентичности у беженцев, наряду с социальным, культурным и 
политическим контекстом, также играет важную роль в их активном участии в из-
менении своей идентичности. Место, где живут беженцы, оказывает очень серьезное 
влияние на формирование их идентичности. Сформировавшаяся у беженцев идентич-
ность сталкивается с новыми требованиями в новых условиях, в контексте новых пра-
вовых и человеческих отношений и т.д. Такие факторы вызывают кризис их идентич-
ности. 

Личность беженцев сложнее других, и ее формирование не ограничивается влияя-
нием внутренних переживаний, убеждений, этно - культурных традиций. Внешние фак-
торы, включая сложность миграционного процесса, культурные и экономические фак-
торы, а также политические и социальные условия, также оказывают существенное 
влияние. Со временем беженцы подвергаются сложному процессу, такому как измене-
ние личности в результате преследований. Известно, что беженцы имеют свои реги-
ональные национально-этнические особенности, традиции и ценности. По мере измене-
ния этих ценностей меняется и гендерная роль, а за ней и культурная идентичность. В 
новой среде формируется более свободный образ жизни, что не совсем характерно для 
культуры. Изменения в роде занятий беженцев также меняются с течением времени. 
Падение из одной культуры в другую уже приводит к серьезным и болезненным 
трансформациям временных перспектив. Личные трагедии, пережитые беженцами, 
усугубляются неопределенностью ситуации в принимающей стране. В большинстве 
случаев ощущение реальности застревает между временем их прибытия и настоящим. 

 
S.F. Salmanova  

 
Manifestation of identity crisis in refugees 

 
Summary 

 
In the article, the author systematically clarifies the psychological nature of the concept of 

identity and provides extensive and comprehensive information about the manifestations of a 
personality crisis among refugees. According to the author, identity is dynamic and flexible. 
Identity is the process of creating a person and his personal history, but it depends on the 
place of residence. That is, the attitude of a person to a particular place of residence and the 
shades of this relationship. The formation of the identity of refugees, along with the social, 
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cultural and political context, also plays an important role in their active participation in 
changing their identity. The place where refugees live has a very serious influence on the 
formation of their identity. The identity formed by refugees is faced with new requirements in 
new conditions, in the context of new legal and human relations, and so on. Such factors 
cause a crisis of their identity. 

The identity of refugees is more complex than others, and its formation is not limited to 
the influence of internal experiences, beliefs, ethno-cultural traditions. External factors, 
including the complexity of the migration process, cultural and economic factors, and political 
and social conditions, also have a significant impact. Over time, refugees undergo a complex 
process, such as personality change as a result of persecution. It is known that refugees have 
their own regional national and ethnic characteristics, traditions and values. As these values 
change, so does the gender role, and behind it the cultural identity. In the new environment, a 
freer way of life is being formed, which is not quite typical for culture. Changes in the 
occupations of refugees also change over time. The fall from one culture to another already 
leads to serious and painful transformations of time perspectives. The personal tragedies 
experienced by refugees are exacerbated by the uncertainty of the situation in the host 
country. In most cases, the sense of reality gets stuck between the time of their arrival and the 
present. 

 
Redaksiyaya daxil olub:17.05.2022 
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Pandemiya şəraitində tibb işçilərində psixi dayanıqlıq ilə  
psixoloji stress səviyyəsi arasındakı əlaqənin psixoloji təhlili 

 
Cəmilə Hüseyn qızı Məhərrəmova 

Xəzər Universiteti 
E-mail: Djamila.maharramova@gmail.com     

 
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. C.Q. Alıyev, 
                psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini 
 
Açar sözlər: pandemiya, COVİD-19, psixi dayanıqlılıq, stress, SARS, narahatlıq, depres-

siya 
Ключевые слова: пандемия, COVİD-19, психическая выносливость, стресс, ОРВИ, 

тревога, депрессия 
Key words: pandemic, COVİD-19, mental endurance, stress, SARS, anxiety, depression 
 
Bütün dünyanı əhatə edən COVID-19 epidemiyasından dünyanın bütün cəmiyyətləri təsir-

lənib. Xəstəliyə qarşı əsas mübarizə aparan tibb işçiləridir. Nəticədə, məruz qalma səviyyəsi 
cəmiyyətin digər təbəqələrindən fərqlənə bilər. Depressiya, narahatlıq, yuxu problemləri, na-
rahatlıq və stress tibb işçilərinin üzləşdiyi ən ümumi psixi sağlamlıq problemləridir və bu 
problemlərin nə dərəcədə təsirləndiyi; Yaş, cins, iş saatları, ailə vəziyyəti kimi demoqrafik də-
yişənlər və ya əməliyyat şöbəsi, xəstəxana rəhbərliyi tərəfindən göstərilən dəstək (psixologi-
ya, təhsil, avadanlıq və s.), diaqnoz/şübhə kimi müxtəlif dəyişənlərdən təsirlənir. Ailə üzvlə-
rindən birində COVID-19, əvvəlki xəstəliyin olması. 

Psixi problemlərin təcrübəsi təkcə insanın rifahının pisləşməsinə deyil, həm də işçilərin iş 
məmnuniyyətinin azalmasına, işdən çıxmaq niyyətinin artmasına, iş yükünün artmasına və tü-
kənmişlik hissinin azalmasına səbəb olur. xəstələrə göstərilən qayğının keyfiyyəti, səhv etmək 
riskinin artması və xəstələrin ölüm nisbətinin artması. SARS və Ebola epidemiyalarından son-
ra aparılan araşdırmalar göstərir ki, psixi problemlər insanlarda uzunmüddətli təsirlərə və 
post-travmatik stressə səbəb ola bilər. 

Tədqiqatlar göstərir ki, COVID-19-a yoluxmuş xəstələrlə xidmət göstərmə riskli şərait ki-
mi tibb işçilərində əhəmiyyətli psixososial stress yarada və onların rifah halına ciddi şəkildə 
mənfi təsir göstərə bilər. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, tibb işçilərinin depressiya və nara-
hatlıq halını yaşaması orta hesabla ümumi əhalidən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Digər bir 
tədqiqata görə isə başqa peşə qrupları ilə müqayisə edildikdə yuxu keyfiyyətindən və yuxu 
pozuntusundan ən pis təsirlənən insan grupunun tibb işçiləri olduğu sübuta yetirilmişdir. Apa-
rılan tədqiqatlarda pandemiyadan təsirlənmə qüvvəsinin də tibb işçiləri arasında yüksək ol-
duğu müəyyən edilmişdir (1, s.  26). 

Bizim də apardığımız araşdırmanın predmeti pandemiya şəraitində tibb işçilərində psixi 
dayanıqlıq ilə psixoloji stress səviyyəsi arasındakı əlaqənin psixoloji təhlilini aparmaqdan iba-
rətdir. İlk növbədə, problemlə bağlı istər yerli, istərsə də yaxın və uzaq xarici ölkə tədqiqatçı-
larının tədqiqat işləri nəzərdən keçirildi və nəticələr ümüumiləşdirildi. Tədqiqatla bağlı psixo-
loji ədəbiyyatlar üzərindən açar anlayışlar kimi psixi dayanıqlılq və psixoloji stress anlayışla-
rının psixoloji mahiyyəti açıqlanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, psixi dayanıqlılıq şəxsiyyətin 
çətin vəziyyətlərdə gərgin və stressli təsirlərə qarşı müqavimətin təmin edən xüsusiyyətidir. 
Psixologiyada psixi dayanıqlılıq dedikdə, çətin situasiyalarda özünün psixoloji və fiziki fəa-
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liyyət səviyyəsini sabit saxlayaraq mənfi dəyişikliklərə fəal şəkildə uyğunlaşaraq heç bir da-
vamlı pozulmalar olmadan belə situasiyalardan çıxmaq qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Apardığı-
mız sorğular əsasında müəyyən etdik ki, psixi dayanıqlılıq səviyyəsi yüksək olan tibb işçiləri, 
dayanıqlılıq səviyyəsi zəif olanlardan daha az stress keçirir və hətta stressə məruz qaldıqları 
halda belə onlarda stress vəziyyətindən əvvəlki adi vəziyyətə geri qayıtmaq qabiliyyəti daha 
yüksəkdir. Tibb işçiləri arasında psixi dayanıqlılıq səviyyəsini inkişaf etdirmək üçün Amerika 
Psixoloji Assosiasiyasının təklif etdiyi yol və vasitələrdən maarifləndirici material kimi isti-
fadə olunmuşdur. 

Əslində, tibb işçiləri üçün pandemiyadan sonra tükənmişlik, psixoloji stress və travma 
sonrası stress pozğunluğu kimi mənfi psixoloji təsirlərin yaşanması gözlənilən bir hadisədir. 
Buna misal, 2003-cü ildə SARS, 2013-2016-cı illərdə Ebola epidemiyalarından sonra aparılan 
tədqiqatlarda da müşahidə olunub. SARS epidemiyasından təsirlənənlər üzərində aparılan 
araşdırmada epidemiyada iştirak edən tibb işçilərinin çoxunda somatik problemlərlə yanaşı 
narahatlıq, depressiya və şəxsiyyətlərarası münasibət çətinliklərinin olduğu müəyyən edilmiş-
dir (2, s. 72). 

Tədqiqatlar ümumilikdə səhiyyə işçilərinin psixi sağlamlığının və rifahının COVID-19 
pandemiyasından mənfi təsirləndiyini göstərsə də, bu məruz qalma səviyyələri fərdlərə və öl-
kələrə görə də fərqli olduğu görünür. Bildirilir ki, pandemiya dövründə ölkələrin tibb sistem-
lərindəki fərqlər, fərdi qoruyucu vasitələrin (FPE) mövcudluğu, əmək və məşğulluq şəraiti, 
karantin siyasəti, distant fəaliyyət kimi bir çox amillər insanların psixoloji vəziyyətlərinə təsir 
göstərmişdir (4, s. 22). 

Məqalənin aktuallığı. Koronavirus (COVID-19) ilk dəfə 13 yanvar 2020-ci ildə Çinin 
Vuhan əyalətində tənəffüs simptomları (qızdırma, öskürək, nəfəs darlığı) inkişaf etdirən bir 
qrup xəstədə aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmiş virusdur. Xəstəlik ilkin ola-
raq bu bölgədəki dəniz məhsulları və heyvan bazarında aşkar edilib. Pandemiya bütün yer kü-
rəsini əhatə etdi. Bu dövrdə ən çox məsuliyyət  və ən çox öhdəlik məhz tibb işçilərini üzərinə 
düşdü. Bu mənada da məhz tibb işçilərinin psixi sağlamlıqlarını tədqiq edilməsi aktual məsələ 
kimi qarşımıza çıxır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Pandemiya, dünya üçün gözlənilməz idi və buna iri şirkətlərdən, 
fərdi şəxslərə qədər heç kim hazır deyildi. Yazar belə bir situasiyada, hətta bu işin mütəxəssis-
lərinin – tibb işçilərinin belə çətinlik çəkdiklərini, bu stressə dözmədiklərini vurğulayır və bu 
kimi vəziyyətlərə qarşı alınmalı tədbirləri vurğulayır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Pandemiya şəraitində tibb işçilərində psixi da-
yanıqlıq ilə psixoloji stress səviyyəsi arasındakı əlaqənin psixoloji təhlili və təhlil nəticəsində 
buna qarşı atılmalı olan addımlar nəzərdə tutulmuşdur. 
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Резюме 

 
Чтобы уменьшить психические проблемы медицинских работников, важно обеспе-

чить необходимую поддержку, такую как организация сменных часов и рабочего плана, 
поставка оборудования менеджерами и последующее наблюдение за работниками, у 
которых есть серьезные психические проблемы. оказывать психологическую поддерж-
ку. Кроме того, рекомендуется, чтобы сотрудники были усилены постоянным обуче-
нием для возможных будущих вспышек. 
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Summary 

 
In order to reduce the mental problems of health workers, it is important to provide 

necessary support such as the arrangement of shift hours and work plan, the supply of 
equipment by the managers, and the follow-up of the employees who have severe mental 
problems to provide psychological support. In addition, it is recommended that employees be 
strengthened with continuous training for possible future outbreaks. 
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Zehni inkişaf bilik əldə etmə prosesində formalaşmış bir sıra bilik, bacarıq və əqli fəaliy-

yətin cəmi ilə xarakterizə olunur. Əslində, zehni inkişaf insan düşüncə tərzinin, formalarının 
və məzmununun xüsusiyyətidir.  

Zehni fəaliyyət səviyyəsi müəllimin şagirdlərə verdiyi bilik və bacarıqların məzmunu ilə 
müəyyən edilir. Yalnız həcm deyil, həm də biliyin keyfiyyəti olduqca vacibdir, yəni, onların 
dərinliyi, mənalılığı, dinamizmi nəzərdə tutulur. Zehni biliklərin təbiəti  mənimsənilmiş əqli 
hərəkətlərin keyfiyyətini də müəyyənləşdirir. Zehni inkişaf səviyyəsi yeni bilik və bacarıqla-
rın mənimsənilməsi, yeni zehni hərəkətlərin yaranması və fəaliyyət göstərməsi üçün əsas ba-
zadır. Zehni inkişafın əlamətlərindən biri düşüncə növlərinin inkişafında təzahür edən, ona 
məxsus olan keyfiyyət istiqaməti, nəzəriyyə və təcrübənin müxtəlif sahələrinə qarşı seçicilik 
hesab edilməlidir. Lakin zehni inkişaf səviyyəsinin ən ümumi xüsusiyyəti yaşla əlaqəli sosial-
psixoloji standart hüdudlarında düşüncənin işləməsinə hazırlıqdır. Başqa sözlə, zehni inkişaf 
səviyyəsi, hər şeydən əvvəl, həm bilik və bacarıqların həcmi və keyfiyyəti, həm də müəyyən 
zehni hərəkətlərin ehtiyatı ilə əlaqəlidir, zehni fəaliyyətin tipik, ümumi, xarakterik yaşla əla-
qəli xüsusiyyətləri olmalıdır. Bu baxımdan, zehni inkişaf problemi zəka və ya ümumi zehni 
qabiliyyət problemi ilə uzlaşır. Zəka bilik və zehni əməliyyatların toplumu deyil, onların 
uğurlu mənimsənilməsinə kömək edən vasitədir. Bir fərdin əldə etdiyi əqli inkişaf səviyyəsi 
intellektual qabiliyyətlərdən asılıdır. Lakin o da şübhəsizdir ki, zehni inkişaf səviyyəsi yalnız 
ağıldan asılı deyil, həyat şərtləri, təhsil müəssisələri, tədris metodları və digərləri kimi bir çox 
amillərlə müəyyənləşir. 

Əqli inkişafın diaqnostikası və səmərəli düşüncənin xüsusiyyətlərini xarici dilin öyrənil-
məsi, xüsusən ingilis dilinin materialı əsasında nəzərdən keçirəcəyik. 

Xarici dilə yiyələnmək bir sıra məqamları əhatə edir, ona görə də bu fənni mənimsəmə qa-
biliyyəti çox çətin və mürəkkəbdir. Dili mənimsəmə qabiliyyətinin ümumi qlobal qiymətlən-
dirilməsi üçün elə komponent seçmək lazımdır ki, müxtəlif aspektlər üçün ən əhəmiyyətli ol-
sun. Tək bir dil deyil, tədris olunan hər hansı bir fənnin mənimsənilməsi üçün ən vacib olan 
komponentlərdən biri müstəqil olaraq qanunauyğunluğun müəyyənləşdirmə qabiliyyətidir. 
Həm şifahi formalaşma baxımından, həm də praktik nitq hərəkətləri baxımından ayrı-ayrılıq-
da dil nümunələrini qurma bacarığı həm ümumi öyrənmə qabiliyyəti, həm də dilin mənimsə-
məsində irəliləmək üçün xüsusi qabiliyyətinin olması vacib göstəricilərdən biridir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 408

Eksperiment 36 saylı məktəbin 11 şagirdin daxil olduğu 6-cı sinifdə həyata keçirilmişdir 
və dil materialı olaraq indiki davamlı zamanın (The Present Continuous Tense) öyrənilməsi 
ilə bağlı qayda seçilmişdir. Seçim aşağıdakı amillərlə xarakterizə olunur: bu vaxta qədər şa-
girdlər ingilis dili üzrə kifayət qədər məlumat əldə etmişdilər və kifayət qədər söz ehtiyatına 
malik olmuşdular, onlar (to be) “olmaq” köməkçi feilinin şəxslər üzrə dəyişməyi bacarırdılar, 
qoşma feil kimi cümlədə müvafiq xəbərdə istifadə edirdilər, köməkçi feilin vasitəsi ilə indiki 
qeyri-müəyyən zamanın sual və inkar formalarından istifadə edirdilər. İlk növbədə, indiki 
uzadılmış zamanın qaydasını izah etməyə başladım. “Continuous” qrupunun indiki zamanı in-
kişaf müddətində bir hərəkəti təyin edir, yəni indiki zamanda nitq baş verdiyi anda həyata ke-
çir. Bu, forma baxımından mürəkkəbdir, çünki iki hissədən ibarətdir, yəni, dəyişən hissə – 
şəxsin, sayın və zamanın göstəricisi rolunu oynayan “to be” köməkçi feil və dəyişməz hissə – 
“nş” şəkilçisindən ibarətdir. Sonra şagirdlərə bunu əyani nümayiş etdirərək tam təsəvvür ya-
ratmaq üçün lövhəyə yazıb bu qrammatik kateqoriyanın yaranmasını nümunə ilə göstərdim.  

“Now”, “at the moment” kimi sözlər indiki uzadılmış zamanın olduğunu göstərir. Ancaq 
şagirdlər yadda saxlamalı idilər ki, hissləri, qavrayışları, əqli fəaliyyəti ifadə edən müəyyən 
sayda indiki davamlı zamanda istifadə olunmayan bəzi feillər də var. Belə feillərə want, love, 
wish, see və digər bu kimi feillər daxildir. Bundan sonra şagirdlərə eyni dərəcədə çətin tapşı-
rıq olan kartlar verildi. Verilmiş hər kartda ingilis dilində olan dörd cümlə təqdim edilmişdi 
və bu cümlələrdəki feillər mötərizədə qeyri-müəyyən formada verilmişdi. Şagirdlər bu feilləri 
indiki davamlı zamana qoymalı idilər. Sonra şagirdlərdən bu yeni qaydanın onlar tərəfindən 
nə dərəcədə mənimsədiklərini müəyyənləşdirtmək məqsədilə verilən feillərdə semantik əla-
mətlərin aşkar olunması tələb edildi. 

Toplanmış material təhlil edilərkən təcrübənin nəticələrinin kəmiyyət və keyfiyyət hesab-
lanmasını apara bilmək üçün sinif üç qrupa bölündü. Birinci qrupa 3 güclü şagird, ikinci qru-
pa 5 orta səviyyəli şagird, üçüncü qrupa 3 zəif şagird daxil edildi. Feilin indiki davamlı zama-
nın formalarını yaratmağın lazım olduğu ingilis cümlələri olan kartlara gəldikdə, birinci qru-
pun şagirdlərisay və şəxslər üzrə hallandıraraq “to be” feilini düzgün müəyyənləşdirib, se-
mantik feilə “ing” əlavə edərək, çətinlik çəkmədən tapşırığın öhdəsindən gəldilər. Birinci 
qrupdan fərqli olaraq, ikinci qrupun şagirdləri cümlənin quruluşuna lazımi diqqət yetirmədən, 
“to be” feilinin formalarında şəxs və sayla bağlı səhvlər buraxaraq tapşırığı yerinə yetirə bil-
mədilər. Üçüncü qrupda vəziyyət fərqli oldu. Bu qrupun şagirdləri praktik olaraq feilin zama-
nının xarakterik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirə bilməlidir, ya “to be” feilinin düzgün forma-
sını istifadə etmirdilər, ya da bu feili tamamilə işlətmirdilər. Müəllim tərəfindən kömək tələb 
olunurdu.  

Bu şagirdlərin hər birini verilən tapşırığın düzgün yerinə yetirilməsinə yönəltmək üçün is-
tiqamətverici yeni qaydanı bir daha izah etməli idim və belə suallar verdim: “İndiki davamlı 
zaman necə əmələ gəlir?”, “To be” feilini “actors” ismi ilə necə istifadə edərdiniz? “Woman” 
və “geesen” isimləri tək, yaxud cəm halındadır? 

Növbəti mərhələ indiki isə davamlı zamanın əmələ gəlməsi qaydalarının formalaşdırılma-
sından ibarət idi. Şagirdlər bu tapşırığın öhdəsindən gəldilər: birinci qrup nümunələr əsasında 
yeni zamanın formal xüsusiyyətlərini kənara ataraq, aşağıdakı qaydanı hazırladılar. Tələbələr-
dən ikisi – Fərid və Elnarə aşağıdakı qaydanı verdilər: “İndiki davamlı zaman nitq anında baş 
verən bir hərəkəti ifadə edir və feilə “ing” əlavə olunmaqla “to be” köməkçi feilini lazım olan 
şəxs, həmçinin tək və ya cəm şəklində işlədilməklə əmələ gəlir”.   

Nicat isə  feilin bu formasının bu anda meydana gələn zaman olduğunu söyləyərək səhvə 
yol verdi. Birincisi, o, qaydanı dəqiq şəkildə formalaşdırmadı, ikincisi, indiki davamlı zaman 
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yalnız bu anda deyil, başqa bir zamanda da baş verən bir hərəkəti ifadə edir. Bu cavab Fərid 
və Elnarədən fərqli, daha aşağı ümumiləşdirmə səviyyəsinə dəlalət edir. 

İkinci qrupun şagirdləri indiki davamlı zamanın yalnız formal əlamətlərini göstərməyi ba-
cardılar, yəni, feilin bu zamanı lazım olan şəxs və tək-cəm şəklində olmaqla “to be” və “ing” 
əlavə olunan feillərdən əmələ gəlir. Praktik olaraq, onlar bu qaydanın düzgün şifahi izahını 
verə bilmədilər. Bu zamanın yaranmasını dəqiq təsvir etdiklərinə baxmayaraq, bu qrupun şa-
girdlərindən biri tapşırığın praktik həyata keçirilməsində şəxs və kəmiyyət (say) baxımından 
“to be” feilinin formasını düzgün seçilməməsi kimi bəzi səhvlərə yol verdi. 

İlk iki qrupdan fərqli olaraq, üçüncü qrupun şagirdləri yeni keçdikləri zamanın əlamətlə-
rini istər şifahi-məntiqi, istərsə də praktiki olaraq müstəqil şəkildə formalaşdıra bilmədilər. 
Onlar “ing” ədatı, “age” bağlayıcısı və digər bu kimi lazımsız terminlərdən istifadə edərək, bu 
formanın sistemi və istifadə şərtlərini göstərə bilmədilər. Onlar həm şifahi, həm də praktik cə-
hətdən çoxlu kənar yardımlara ehtiyac duydular. Bu sualları verərək onları düzgün cavaba yö-
nəltməyə çalışırdım: “Bu isim tək halındadır, yoxsa cəm? Bu vəziyyətdə “to be” feilinin hansı 
forması istifadə olunmalıdır? “İng” şəkilçisi semantik feilə əlavə olunurmu?” və s. 

Növbəti mərhələ şagirdlərin cümlələri rus dilindən ingilis dilinə tərcümə etmələri tapşırı-
ğından ibarət idi. Şagirdlərə yalnız indiki davamlı zaman deyil, həm də tərkibində indiki qey-
ri-müəyyən zaman olan rus dilindəki cümlələr verilmişdi, yəni, onlara əvvəlki dərslərdən bil-
dikləri material da təqdim olunmuşdu. Bu iki zamanın düzgün istifadəsindən əlavə olaraq, şa-
girdlər hissləri, qavrayışları, zehni fəaliyyəti ifadə edən feillərin və indiki davamlı zamanda 
istifadə olunmayan bəzi digər feillərin düzgün istifadəsi qaydasını yada salmalı idilər. 

Bu tapşırığın nəticələri göstərir ki, birinci qrup şagirdləri materiala tamamilə müstəqil şə-
kildə yiyələnərək anladıqlarını nümayiş etdirirdilər, onlar yeni zamanın bütün xarakterik xü-
susiyyətlərini ayıraraq, köhnə materiala birlikdə tətbiq edə bilirdilər. Onlar “see”, “love”, 
“want”, “think” kimi hissləri, qavrayışı və zehni fəaliyyəti ifadə edən feillər daxil olmaqla bü-
tün feillərin düzgün istifadə etmə bacarığını göstərdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün tapşı-
rıqlarda şagirdləri əsas hədəfdən – indiki davamlı zamanda olan feillərin qrammatik istifadə-
sindən yayındırmamaq üçün ən əlçatan söz ehtiyatından istifadə edilmişdir. Bu taprışıqda əv-
vəlki dərslərdə öyrənilən indiki davamlı zamanın birinci qrupun şagirdləri tərəfindən yüksək 
səviyyədə mənimsənildiyi məlum oldu. Köhnə material əsasında şagirdlər yeni zaman kateqo-
riyasını daha yaxşı qavramışdılar, onlar müqayisə edir, hər iki zamanın istifadə xüsusiyyətlə-
rini müəyyənləşdirirdilər. Cümlələrin rus dilindən ingilis dilinə müstəqil şəkildə tərcüməsində 
yüksək nəticə göstərən birinci qrupdan fərqli olaraq, ikinci qrupun şagirdləri daha aşağı nəticə 
göstərdilər.  

Yeni zamanın əmələ gəlməsi ilə bağlı tərifini formalaşdırıb təqdim edilməsini tələb edən 
ikinci tapşırıq tamamilə düzgün yerinə yetirilmişdi və şagirdlər indiki davamlı zamanın bütün 
formal əlamətlərini ortaya qoydular. Bu tapşırıqda əldə etdikləri bilikləri praktikada tətbiq et-
mək onlara çətin gəldi. Cümlələrin düzgün tərcüməsi iki və ya üç şagirdlərdə baş tutdu, digər-
lərində isə düzgün cavablar tamamilə yox idi. Məsələ burasındadır ki, onlar yeni öyrəndikləri 
zaman kateqoriyasını now, at the moment kimi sözlərlə işlədilməsini nəzərə almırdılar və 
want, see, wish, think, həmçinin digər bu kimi feillərin istifadəsinə də lazımi əhəmiyyət ver-
mirdilər. Onlara əlavə suallar verməli və feilin yeni zaman əlamətlərini formalaşdırmalarını 
tapşırdım. Bu tapşırığı asanlaşdırdı və feilin qrammatik xüsusiyyətlərinin daha sürətlə müəy-
yənləşdirilməsinə və istiqamətləndirilməsinə kömək etdi. Lakin bu onların qrammatik əlaqələ-
rini başa düşmədən, yalnız sadə bir sadalama yolu il əvə çox vaxtı səhv qrammatik təsnifatı 
təqdim etməklə baş verdi. Beləliklə, ikinci qrupun şagirdlərindən heç biri nəzəri və praktik 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №2 2022(50)                      
 

 410

ümumiləşdirmələri düzgün yerinə yetirə bilmədi. Bu şagirdlərin hamısı müəllimin böyük kö-
məyinə ehtiyac duyurdular. Bununla belə, bu şagirdlər tərəfindən tapşırığın yerinə yetirməmə-
lərinin nəticəsi daha aşağı öyrənmə qabiliyyəti ilə deyil, daha çox dil bilmə səviyyəsi ilə izah 
edilə bilər. 

Üç zəif şagird daxil olan üçüncü qrupun nəticələrinə nəzər yetirək. Bu qrupda şagirdlərin 
heç biri tapşırığı nə nəzəri, nə də praktik olaraq yerinə yetirə bilmədi. Yalnız indiki davamlı 
zamanda deyil, həm də köhnə materialda – indiki qeyri-müəyyən zamanda olan cümlələr də 
ingilis dilinə düzgün tərcümə olunmamışdı. Hər şeydən əvvəl, cümlədəki söz sırası pozulmuş-
du, “to be” feili ya səhv formalarda işlədilirdi, ya da ümumiyyətlə buraxıldığı “ing” şəkilçisi 
məna feilinə deyil, isim, zərf kimi tamam fərqli nitq hissələrinə əlavə olunurdu. Onlar tə-
rəfindən müəyyən nəticələr yalnız kənar yardımların və dəstəyin nəticəsində əldə edilirdi. Bu 
zamanların bütün spesifik xüsusiyyətləri və özəlliklərini, hər şeydən əvvəl nəzəri, sonra da hər 
cümlə içərisində bu materialın formal xüsusiyyətlərini ən kiçik təfərrüatlarına qədər ortaya 
qoyaraq, həm yeni, həm də indiki zamanın meydana gəlməsi qaydalarını dəfələrlə izah etməli 
oldum. İlk iki qrupda olanlarla müqayisədə burada şərtləri faktiki olaraq dəyişdirdilər. Eyni 
zamanda, leksik söz ehtiyatı da cümləni tərcümə etmək üçün yetərli deyildi. Lakin qeyd olu-
nan şərtlərlə belə, bu qrupun şagirdləri nəzəri və ya praktik baxımdan bu vəzifənin öhdəsin-
dən gələ bilmədilər. Bəzi şagirdlər yeni zaman kateqoriyasının ayrı-ayrı əlamətlərini belə 
müəyyən etməyə müvəffəq olmadılar və ya qaydanı formalaşdırmaqdan belə imtina etdilər. 
Nəticə etibarilə, bu tapşırığı yerinə yetirərkən, yuxarıda göstərilən köməyə də baxmayaraq, 
məlum oldu ki, qarşıya qoyulan məsələnin həll edilməsi üçün bu şagirdlərdə lazım olan ilkin 
məlumat səviyyəsinin olmadığı ortaya çıxdı. Bu ilkin səviyyəyə cavab vermədən, yeni zama-
nın xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, onları digərlərindən fərqləndirmə bacarığı olmadan 
verilən tapşırığın yerinə yetirilməsi mümkün deyildir. Bundan əlavə, yeni materialı başa düş-
məməsi ilə yanaşı, onlar the see, I sit listen və başqa bu kimi səhvlərə yol verirdilər, bu da 
əsas qrammatik kateqoriyalara yiyələnməyin tamamilə uğursuz olduğunu göstərirdi. Beləliklə, 
bu tapşrıq köhnə, təkrarlanan biliklərin istifadəsi ilə yanaşı, yeni biliklərin mənimsənilməsinə 
yönəlmişdir, lakin şagirdlər yalnız müəllimin köməyi ilə onu yerinə yetirirdilər. 

Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, intellektual qabiliyyətləri bütöv bir kompleks sistem 
olaraq qəbul edərək, onun tərkibinə daxil olan komponentlərin bir-birilərindən müəyyən bir 
asılılıqda olduqlarını ehtimal etmək olar və burada əsas elementin zehni fəaliyyətin ümumi-
ləşdirilməsi olduğu müəyyən olunur.  

Ümumiləşdirmə, öz növbəsində, müəyyən edilmiş məqsədə uyğun gələn və aralarındakı 
obyektiv, həqiqətən mövcud olan əlaqəni əks etdirən hərəkət anlayışları, qanunauyğunluqları, 
qaydaları, vahid bütöv olaraq, təhlil-mücərrədləşmə-ümumiləşdirmə proseslərindəki son hal-
qadır. Zehni fəaliyyətin yüksək dərəcədə ümumiləşdirilməsi, şübhəsiz ki, nəzəri düşüncənin 
formalaşmasının ən vacib göstəricisidir. 

Odur ki, ilk növbədə metodikada istifadə olunan problemlər əqli fəaliyyətin ümumiləşdi-
rilməsinin müəyyən olunmasına yönəlmişdi. Məktəblilər ingilis feilinin rus dilində analoqu 
olmayan yeni zamanlarını ifadə etməyin formal-qrammatik yollarını tapmalı idilər. 

Praktik ümumiləşdirmələrin səviyyəsi indiki davamlı zamanın tətbiqi ilə bağlı tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi müddəti, yeriə yetirilmiş konkret tapşırıqların düzgünlüyü, sürəti və asanlığı 
ilə qiymətləndirilə bilər. Təcrübənin nəticələri göstərir ki, bəzi məktəblilər, yeni zamanın 
əmələ gəlməsində iştirak edən to be feilinin qrammatik formalarını (is, am, are) qeyd edərək, 
sonra bu formaları birləşdirərək, arxalarında köməkçi feilin tək və cəm şəklində olan şəxs for-
malarını gördülər. Digər məktəblilər bütün bu formaları sadalamaqla məhdudlaşırdılar və bu 
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formaları birləşdirərək ümumiləşdirmirdilər. Bundan əlavə, ümumiləşdirilməli olan yeni za-
manın istifadəsinə dair qaydanın təqdim edilməsində şagirdlər arasında fərqlər ortaya çıxırdı. 
Birinci qrupun şagirdləri, ikinci və üçüncü qruplardan fərqli olaraq, ingilis feilinin yeni zama-
nının formal əlamətlərini düzgün müəyyənləşdirməyi bacardılar. Bu, birinci qrupda ümuiləş-
dirmə qabiliyyətinin daha yüksək olduğunu, digər qruplarda zəif ifadə edildiyini və ya tama-
milə olmadığını göstərir. Bunlar zehni fəaliyyətin ümumiləşdirilməsinin əsas təzahürləridir, 
bununla müxtəlif mövzu və məzmunda əlaqəli problemləri həll edərkən onun səviyyəsini qiy-
mətləndirmək olar. 

Praktik və şifahi-məntiqi ümumiləşdirmə zehni fəaliyyətin şüurlu olduğu barədə mülahizə-
yə əsas yaradır. Birinci qrupun şagirdləri indiki davamlı zamanın xarakterik xüsusiyyətlərini 
müəyyənləşdirməkdə və bu materiala əsaslanan tapşırıqlarda tətbiq etməkdə yüksək nəticələr 
göstərmişdilər. İkinci qrupda, zehni fəaliyyətin şüur səviyyəsi yeni zamanın əsas xüsusiyyət-
lərini sadalayarkən daha aşağı idi, lakin praktik materialın yerinə yetirilməsində olduqca yük-
sək idi. Ən aşağı nəticələr, həm praktik, həm də şifahi-məntiqi ümumiləşdirmələrdə və zehni 
fəaliyyətin şüurlu fəaliyyətində üçüncü qrupun şagirdlərində müşahidə edilmişdir. 

Bu metoda zehni fəaliyyətin müstəqilliyi və şagirdlərin kənar köməyə açıq olduğu təsbit 
edildi. Müstəqil düşüncə, şagirdin problemin öhdəsindən gəlib-gəlmədiyi ilə müəyyənləşdiri-
lirdi. Kömək üçün müraciət etdiyi təqdirdə, hansı köməyə ehtiyac olduğu təyin olunur. Şa-
girdlər özləri müstəqil şəkildə və ya kənar kömək vasitəsilə ayrı-ayrı xüsusiyyətləri müəyyən 
etmək və ümumiləşdirmək bacarıqlarına görə fərqləndirilirlər və bunu bacarmırlarsa, məqsədə 
çatmaq üçün nə dərəcədə kömək lazım olduğu müəyyən edilir. Öyrənmə bacarığı səviyyəsi 
aşağı olan şagirdlər kənar yardımlara müraciət edirlər, dil materialının nəzəri və praktik tapşı-
rıqlarını müstəqil şəkildə yerinə yetirə bilmədilər. Zehni fəaliyyətin ümumiləşdirmə dərəcə-
sini əks etdirən ağılın dərinliyi, yeni zamanın əmələ gəlməsi qaydalarını formalaşdırmağa yö-
nəlmiş şagirdlərin fəaliyyəti və fikirlərinin təhlilində aşkar edilmişdir. 

Problemin praktik həllinin gedişatının təhlili vahidi fərdi tapşırıqların həllində uğur qazan-
dıqları və ya səhv etdikləri idi. Mülahizələrin qiymətləndirilməsində ən vacib xüsusiyyət on-
larda əks olunan xüsusiyyətlərin əhəmiyyət dərəcəsidir. Buna uyğun olaraq mülahizələr iki 
əsas növə bölünürdülər: problemin həlli üçün vacib olan xüsusiyyətlər daxil olmaqla mütə-
rəqqi mülahizələr və səhv, bununla da problemin həllini əks etdirən. Proqressiv mülahizələr 
ona daxil olan xüsusiyyətlərin vaciblik dərəcəsindən asılı olaraq, əsas və köməkçi hissələrinə 
bölünür. İndiki davamlı zamanın əmələ gəlməsində əsas əlamətlərindən olan müvafiq şəxs, 
tək və ya cəm halında “to be” köməkçi feilinin və semantik feilinin «ing» şəkilçisinin istifa-
dəsidir, köməkçi xüsusiyyətlərdən isə bu zamanla istifadə olunan «now», «at the moment» 
zərflərinin istifadəsi hesab edilə bilər. Feilin bu əlamətləri üçüncü qrupdan fərqli olaraq birin-
ci və ikinci qrup şagirdlərinin əksəriyyəti tərəfindən müəyyən edildi. Ümumiləşdirmə dərəcə-
sinə görə abstrakt və konkret mülahizələrə ayrıldığı, tərtib olunmuş cavaba görə tam və nata-
mama bölündüyünü demək olar. şagirdlər arasında mütərəqqi mülahizələrin, xüsusən də sas 
və vacib olan mülahizələrin nisbəti nə qədər yüksək olarsa, ağılın dərinliyi o qədər çox olur. 
Nəzərdən keçirilən metodika çərçivəsində ağılın çevikliyi uşağın mülahizəni formalaşdırmaq 
qabiliyyəti, artıq formalaşmış mülahizələri inkişaf etdirmə və daha yüksək ümumiləşdirmə 
dərəcəsindəki qərarlara keçmə qabiliyyəti ilə qiymətləndirilirdi. Düşüncənin çevikliyi bu me-
todikada daha az nəzərə çarpırdı. Zehni fəaliyyətin çevikliyi əsasən şagirdlərin yeni zaman 
əlamətləri barədə mülahizələrinin yaxşılaşdırılması, əlavələr olunması, ümumiləşdirmə səviy-
yəsinin artması ilə əlaqədardır, bu da səhv mülahizələri rədd etmək, daha dəqiq terminlərin 
mülahizələrə daxil edilməsi ilə əlaqədardır. 
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Formulə edilmiş mülahizələrə «ilişib qalmaq», onların dəfələrlə təkrarlanması zehni fəa-
liyyətin durğunluğuna dəlalət edir. Bu metodika zehni fəaliyyətin sabitliyini dəyərləndirmək 
üçün bizi kifayət qədər materiala təmin etdi. Bu, artıq formalaşmış xüsusiyyətlərə ardıcıllıqla 
söykənərək problemin həlli üçün vacib olan bir sıra xüsusiyyətləri yaddaşda saxlaya bilmə qa-
biliyyəti və sonrakı praktik hərəkətlər zamanı səmərəli istifadədə özünü göstərdi. Əks xüsu-
siyyət olan düşüncənin qeyri-sabitliyi həll üçün əhəmiyyətli olan bir neçə vacib xüsusiyyəti 
yaddaşda saxlamağın çətinliyində, onların müsbət olmasına baxmayaraq seçilən xüsusiyyət-
lərin və əlamətlərin əsassız dəyişməsində özünü göstərir. 

Beləliklə, həyata keçirilmiş metodika göstərdi ki, düşüncənin keyfiyyət xüsusiyyətlərində 
şagirdlərin dil problemini həll edərkən özünü büruzə verən böyük oxşarlıqları var. Bu nəticə-
lər, hazırlanmış metodikanın diaqnostika üçün xüsusi deyil, ümumi öyrənmə qabiliyyəti, bi-
liyin mənimsənilməsində, ümumi zehni qabiliyyətlər üçün bir zəmin yaratdığına dair fərziy-
yəni təsdiqləyir. Bu metodikanın üstünlüyü ondadır ki, şagirdlərə verilən tapşırıq dərinlik, 
müstəqillik, çeviklik, sabitlik və düşüncə şüuru kimi yaradıcı qabiliyyətlərin əksər hissələrinin 
formalaşma dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Metodikanın prioriteti zehni inkişaf 
diaqnostikasının real tədris şəraitində aparılması ilə yanaşı, uşağın inkişafını və yaradıcı müs-
təqilliyini ardıcıl olaraq diaqnostikasını mümkün etdiyi, bunun nəticəsində uşağın öyrənmə və 
yaradıcılıq qabiliyyətlərini müəyyənləşdirə bilməsi ilə təmin edilir. 

Yuxarıda göstərilən faktlara istinad edərək, düşüncə xüsusiyyətlərinin ən vacib məqamla-
rını vurğulamağı, burada bəhs edilən bütün qarşılıqlı əlaqələri və prosesləri ümumiləşdirməyi 
zəruri şərt hesab edirəm. Təfəkkürü ən vacib psixoloji proseslərdən biri kimi nəzərdən keçi-
rərək, onun təbiət və cəmiyyətlə sıx əlaqə olduğunu müəyyən etdik. Düşüncə, hissiyyat bilik-
lərinin hüdudlarından kənara çıxaraq, xarici Aləm haqqında daha dərin məlumatı bizə təqdim 
edir ki, bu da əşyalar, hadisələr, təzahürlər arasındakı mürəkkəb münasibətləri açmağa imkan 
verir. Düşüncənin digər idrak proseslərindən asılılığı böyükdür. Məsələn, yaddaş üçün düşün-
məyin mənası əzbərləməkdə, əzbərlənmiş materialı qavramaqda ifadə olunur. Düşüncə ilə xə-
yal arasındakı əlaqə, edilməsi planlaşdırılan hərəkətin təsəvvüründədir. Düşüncə iradə ilə əla-
qəlidir, çünki hər hansı bir problemin həlli əzm, səy tələb edir. 

Ümumiləşdirmə səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif düşüncə növləri vardır. Bura əyani-
aktiv və mücərrəd düşüncə daxildir. Vizual-aktiv düşüncə dörd-yeddi yaşlarında yaxşı inkişaf 
edir, məktəblilərdə isə əvvəlcə mücərrəd düşüncə ən sadə formada inkişaf edir ki, bu da uşaq-
ların zehni inkişafına səbəb olur. əyanilik (vizuallıq) ikili rol oynayır. Bir tərəfdən öyrənmə 
prosesini asanlaşdırsa da, digər tərəfdən o, öyrənilən obyektiv əsas xüsusiyyətlərindən yayın-
dıra bilər. Vizual və mücərrəd düşüncə bir-birini tamamlayır, biri o biri olmadan mövcud ola 
bilməz. Nəzəri və praktik düşüncəyə gəldikdə isə, praktik düşüncənin başlanğıc elementi olan 
hərəkətin nəzəri düşüncənin əks olunması qənaətinə gəlmək olar. Müqayisə, analiz və sintez, 
abstraksiya və ümumiləşdirmə düşüncə prosesinin vacib, obyektiv əlaqələrini və münasibətlə-
rini ortaya qoyan fərqli cəhətlərdir. Koqnitiv düşüncə prosesində problemlərin həllinin yara-
dıcı yolunun tapılması vacibdir. Yaradıcı düşüncənin məhsuldarlığı, nəticə etibarı ilə forma-
laşdığı təlim və tərbiyə sistemindən və metodlarından asılıdır. Bunun üçün insanın ümumi və 
özəl qabiliyyətləri inkişaf etdirilməlidir. Ümumi qabiliyyətlərə işləmək, oxumaq, oynamaq, 
ünsiyyət qurmaq və digərləri, özəl olanlara isə elmi, bədii və praktik qabiliyyətlər daxildir.  

Məqalənin aktuallığı. Məktəblilərin düşüncəsi, şübhəsiz ki, hələ çox böyük və istifadə 
olunmamış ehtiyatlara və imkanlara malikdir. Psixologiya və pedaqogikanın əsas vəifələrin-
dən biri də bu ehtiyatları tam açmaq və onların əsasında tədrisin daha effektiv və yaradıcı 
olmasını təmin etməkdir. Məqalənin də aktuallığı onun məhz belə bir vacib problemə həsr 
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olunması ilə bağlıdır. 
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris fəaliyyəti yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün məh-

suldar bir şərtdir və onların həyata keçirilməsinə səbəb olur. bütün bu problemlərin realizə 
olunmasını tədris materialı əsasında nümayiş oluna bilər. Bunun üçün 36 saylı məktəbdə xa-
rici dilin öyrənilməsi prosesində müxtəlif səviyyəli ümumiləşdirmə, müstəqillik, zehni çevik-
lik və zehni fəaliyyətin sabitliyin ilə bağlı məktəblilərlə aparılan təcrübənin nəticələrini məqa-
lənin elmi yeniliyi kimi dəyərləndirmək olar. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar yararlana bilərlər. 
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Диагностика психического развития и особенности  

эффективного мышления при изучении иностранного языка 
 

Резюме 
 

Мышление школьников, безусловно, обладает очень широкими и неиспользован-
ными ресурсами и возможностями. Одна из основных задач психологии и педагогики 
состоит в том, чтобы в полной мере раскрыть эти ресурсы и сделать обучение на их 
основе более эффективным и творческим. 

Учебная деятельность также является продуктивным условием развития творческих 
способностей и ведет к их реализации. Реализация всех этих задач может быть про-
демонстрирована на основе учебного материала. В статье также затронуты вопросы 
разного уровня обобщения, самостоятельности, сообразительности и устойчивости 
мыслительной деятельности в процессе обучения иностранному языку в школе, а также 
проанализированы результаты экспериментов, проведенных в связи с этим со школь-
никами. 
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A.A. Guliyev 
 

Diagnosis of mental development and features  
of effective thinking in learning a foreign language 

 
Summary 

 
The thinking of schoolchildren, of course, has a very wide and untapped resources and 

opportunities. One of the main tasks of psychology and pedagogy is to fully disclose these 
resources and ensure that teaching based on them is more effective and creative. 

Educational activity is also a productive condition for the development of creative abilities 
and leads to their implementation. The realization of all these problems can be demonstrated 
on the basis of teaching material. The article also touched upon the issues of different levels 
of generalization, independence, mental agility and stability of mental activity in the process 
of learning a foreign language in schools, and analyzed the results of experiments conducted 
with students in this regard. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2022 
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Pandemiya şəraitində müəllimlərdə emosional yanma 
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Açar sözlər: emosional tükənmə sindromu, emosional tükənmə səbəbləri, psixoemosio-

nal, depersonallaşma 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, причины эмоционального 

выгорания, психоэмоциональный, обезличивание 
Key words: emotional exhaustion syndrome, causes of emotional exhaustion, 

psychemotional, depersonalization 
   
Emosional tükənmə əlverişsiz sosial mühitdə formalaşan və subyektin psixoloji resursları-

nı xilas etmək üçün özünü göstərən psixoloji müdafiə formasıdır. İlk dəfə tükənmişlik termini 
1974-cü ildə amerikalı psixiatr Q. Freyderberq tərəfindən istifadə edilmişdi ki, bu da azəbay-
can dilinə “emosional yanma”, “emosional tükənmə” kimi tərcümə olunur. Q. Freyderberq bu 
vəziyyətin kommunikativ peşələrin nümayəndələrində özünü büruzə verdiyini açıqlayıb. Be-
ləliklə, o, emosional tükənməni ümumi psixi vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olan laqeydlik və 
emosional tükənmə vəziyyəti kimi təyin etdi. Bu isə öz növbəsində fərddə ətrafdakı insanlara 
(ailə üzvlərinə, həmkarlarına və s.) qarşı mənfi münasibət yaradır (4, s. 161).   

Q. Freyderberqin ardınca K. Maslaç emosional tükənmənin tərifini verir və burada emosi-
onal tükənmə sindromunun üç əsas komponentdən ibarət olduğunu müəyyən edir. 

1. Emosional tükənmişlik psixoemosional səviyyədə ilk növbədə emosional pozulmalarda 
özünü göstərir. Bu da yorğunluq hissinə, enerji tonusunun azalmasına gətirib çıxarır. 

2. Depersonallaşma kommunikativ səviyyədə problemlərin yaranması ilə baş verir. Bunun 
əsas təzahürü müəllimin şagirdlərdən uzaqlaşması, müxtəlif mənfi reaksiyalar göstərməsidir.  

3. Peşəkar effektivliyin azalması özünü mənfi qiymətləndirmək meylində ifadə edilir. Bu 
komponent şəxsin fəaliyyətinin dəyərləndirilməməsi, uğur və nailiyyətlərinin qiymətləndiril-
məməsində özünü göstərir. Bu halda insan öz uğur və nailiyyətlərini görməyə son qoyur ki, 
bu da onun vəzifələrinin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır, iş tempi azalır (5, s. 59).   

Tükənmişlik həddindən artıq və uzun müddət davam edən stress nəticəsində yaranan emo-
sional, fiziki və zehni tükənmə vəziyyətidir. Bu, həddindən artıq yükləndiyimiz, emosional 
olaraq tükəndiyimiz və daimi tələblərə cavab verə bilmədiyimiz zaman baş verir. Stress da-
vam etdikcə, ilk növbədə bizi müəyyən bir rol almağa vadar edən maraq və motivasiyanı itir-
məyə başlayırıq. Emosional tükənmə mürəkkəb və çoxşaxəli psixi hadisədir. Bunun nəticəsin-
də bu gün psixologiyada bu fenomenin mahiyyətini müəyyənləşdirmək üçün iki yanaşma 
mövcuddur: effektiv və prosessual. Effektiv yanaşma tükənmişliyi bir vəziyyət, prosessual ya-
naşma isə bir proses hesab edir. Effektiv yanaşmanın tərəfdarları - K. Maslaç, E. Aronson, P. 
Bril və başqaları “tükənmişliyi” psixi cəhətdən sağlam insanlarda müşahidə olunan, peşə fəa-
liyyəti ilə əlaqəli olan emosional, zehni və fiziki tükənmə vəziyyəti kimi izah edirlər. Proses-
sual yanaşma tərəfdarları tükənmişliyi bir proses hesab edərək onun bir neçə mərhələsini fərq-
ləndirirlər. Tədqiqatçı K. Çerniss tükənmişliyi stressli iş vəziyyətinə cavab olaraq peşəkarın 
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davranışında mənfi xüsusiyyətlərin meydana çıxdığı bir proses kimi müəyyən etmişdir. Bura-
da o, üç mərhələni fərqləndirir: birinci mərhələ- insanın qabiliyyətləri ilə ona qoyulan tələblər 
arasında uyğunsuzluq var, bu uyğunsuzluq gərgin vəziyyətin yaranmasına səbəb olur; ikinci 
mərhələ - emosional həyəcan, tükənmə və tükənmənin təzahürü ilə başlayır; üçüncü mərhələ-
də isə artıq fərdin davranışlarında dəyişikliklər baş verir, başqa insanlara qarşı laqeydlik hökm 
sürür (3, s. 121].  

Nəzəri təhlillərə əsasən qeyd edə bilərik ki, emosional tükənmə orqanizmin stressli vəziy-
yət qarşısında psixo-emosional ehtiyatların qorunmasına xidmət edən qoruyucu mexanizm ki-
mi qəbul edilir. Lakin, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, tükənmişlik sindromu peşəkar fəaliy-
yəti yaxşılaşdırmağa qadir deyil, əksinə fəaliyyətin gedişinə və ətrafdakı insanlarla ünsiyyətə 
mənfi təsir göstərir, həmçinin fiziki sağlamlıqdan şikayətlər və motivasiyanın azalmasına sə-
bəb olur.  

Müəllimlik peşəsi daim fədakarlıq, təsirli ünsiyyət tələb edən və fərdi emosional cəhətdən 
tükəndirən bir peşə olduğundan tükənmə ehtimalı yüksək olan peşələrdən biri hesab olunur. 
Təlim prosesinin səmərəliliyi müəllimin şəxsi keyfiyyətlərindən və pedaqoji bacarığından ası-
lıdır. Öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün müəllim müvafiq psixoloji keyfiyyətlərə malik 
olmalı, həm də əlverişli təşkilati şərait olmalıdır. Müəllimlərdə tükənmişlik sindromuna səbəb 
ola biləcək bir neçə amillər qrupu fərqləndirilir. 

Sosial amillər. Bu kifayət qədər geniş amillər qrupudur. Bunlara yaş, cins, iş təcrübəsi, iş 
saatları, iş şəraiti, sosial-iqtisadi vəziyyət və bir sıra başqa amillər aiddir. Bütün bu amillər 
məmnunluq anlayışı ilə xarakterizə edilə bilər. Belə ki, işdən məmnunluq və tükənmişlik ara-
sında tərs əlaqə var: iş məmnuniyyəti nə qədər yüksək olarsa emosional tükənmə bir o qədər 
aşağı olur. İş prosesindən məmnun olmayan müəllim təkcə iş prosesinə deyil, eyni zamanda 
işdən sonrakı həyatına da təsir edən mənfi emosiyalar yaşayır. Mənfi emosiyaların axını psi-
xoloji problemlərə, o cümlədən emosional tükənmişliyə gətirib çıxarır.  

Psixoloji amillər. Tükənmişlik sindromuna səbəb olan psixoloji amillər arasında özünə-
hörmət səviyyəsi, ehtiyac-motivasiya sahəsi, sosial-psixoloji uyğunlaşma səviyyəsi, aqressiv-
lik növü və başqaları var. Müəllimin fəaliyyətinin uğuru onun dəyəri və əhəmiyyəti ilə müəy-
yən edilir. Bir insanın özünə hörməti qeyri-adekvatdırsa və ya reallıqla uyğun gəlmirsə bu tü-
kənmişlik sindromunun inkişafına səbəb ola bilər. Özünəhörmətin həddən artıq qiymətləndi-
rilməsi və ya aşağı qiymətləndirilməsi hallarında fəaliyyətin nəticəsi uğurlu olmayacaq, bu da 
emosional stressin artmasına və narazılıq hissinə səbəb olacaqdır.  

Sosial-psixoloji amillər. Sosial psixoloji amillərə əsasən müəllimlərin daxil olduğu kiçik 
qruplar, həmin qrupda emosional münasibətlər, sosial psixoloji iqlim aiddir. Psixoloji iqlim 
qrupun emosional vəziyyətinin, həmçinin birləşmə və münaqişə səviyyəsinin göstəricisidir 
(Г.М. Андреева, 2004). Qeyd etmək lazımdır ki, bu sosial-psixoloji xüsusiyyətlərin tükən-
mişlik sindromunun inkişafına təsiri qaçılmazdır. Çünki, tükənmişliyin səbəblərini müəllimin 
uyğunlaşdığı kiçik qrup və ya komandanın nəzərdən keçirilməsi perspektivindən kənar müəy-
yən etmək mümkün deyil (2, s. 141).  

2020-ci ildə COVİD-19 virusunun yayılması ilə əlaqədar dünyanın bir çox yeri özünütəc-
rid rejiminə keçirildi. Təbii ki bu hadisə təhsil sisteminə də öz təsirini göstərdi. COVİD-19 
pandemiyası müəllimlərin və tələbələrin peşə və şəxsi həyatlarını kəskin şəkildə dəyişdirdi. 
2020-ci ilin mart ayında ənənəvi üz- üzə təlim online tədris və öyrənmə ilə əvəz olundu. 2020 
və 2021-ci illər ərzində alternativ olaraq sosial məsafəli sinif otaqları, hibrid tədris və online 
təlim qəbul edildi. Müəllimlər yeni rollar və öhdəliklər, təlim üçün yeni tələblər ilə üzləşdilər. 
Distant təhsilə keçmək tədris prosesində müəllimləri bir sıra çətinliklərlə qarşı qarşıya qoydu. 
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Onlar yeni online təlim pedaqogikasını və yeni rəqəmsal öyrənmə platformalarını öyrənməli 
oldular. Son bir ildə müəllimlər dəfələrlə üz-üzə öyrənmə və online öyrənmə arasında kortəbii 
keçid etməli, tədris strategiyalarını, metodlarını və materiallarını dəyişdirməli oldular və gün-
dəlik iş rejimləri tamamilə dəyişdirildi.  

Distant təhsil texnologiyalarından istifadə ilə təlimin təşkilində müəllimlərdə emosional 
yanmanın yaranmasının bir sıra aspektləri öz əksini tapır. Aşağı nəticələr görən müəllim zəh-
mətinin boşa getdiyini hiss edir və onda peşə fəaliyyətinin uğursuzluğu, praktiki əhəmiyyəti-
nin olmaması təəssüratı yarana bilər ki, bu da onun əməyinin dəyərdən düşməsinə səbəb olur. 
Qeyd edək ki, stressin yüksək səviyyəsi daha çox distant təhsilə keçidlə deyil, öyrəşilən reji-
min kəskin dəyişməsi, karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsi və COVİD-19 pandemiyası ilə 
bağlı narahatlıqlarla əlaqəli artan nevropstik stress ilə əlaqədardır. COVİD-19 pandemiyası 
müəllimlərin peşəkar və şəxsi həyatlarını kəskin şəkildə dəyişdirdi, onların peşə stress mənbə-
lərini çoxaldıb və gücləndirərək onları tükənməyə daha da həssas etdi. 

Müəllimin emosional yanması xüsusi xarakter daşıyır. Çünki, emosional yanmanın əla-
mətləri təkcə müəllimin şəxsiyyətində deyil, onun peşə fəaliyyətində də əks olunur. Müəlli-
min emosional tükənməsi onun gələcək iş performansına və yaradıcılığına, karyera inkişafına, 
rifahına və psixi sağlamlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, eyni zamanda təhsil məq-
sədlərinə çatmasına mane olur və tələbələrin öyrənmə və emosiyalarına, sinif mühitinə və nə-
ticədə bütün təhsil prosesinə kəskin təsir göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Müəllim peşəsinin nümayəndələri arasında emosional yanmanın 
öyrənilməsi son zamanlarda aktual bir məsələdir. Bu onunla əlaqədardır ki, emosional yanma 
psixoloji rifaha, fiziki sağlamlığa və sosial sahədə çalışan mütəxəssislərin fəaliyyətinin səmə-
rəliliyinə mənfi təsir göstərir. Müəllimin psixoloji rifahı problemi müəllim peşəsinin yüksək 
sosial əhəmiyyətinə və geniş yayılmasına görə müasir pedaqoji psixologiyanın ən aktual prob-
lemlərindən biridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Son zamanlarda hökm sürən pandemiya şəraiti bir çox sahələrdə 
olduğu kimi pedaqoji sahədə də çətinliklərə səbəb olduğundan və bu çətinliklərin öhdəsindən 
gəlmək üçün bununla bağlı pedaqoji sahədə yarana biləcək problemləri bilmək və bunun hə-
yatımızda rolunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.     

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təəssüf ki, ölkəmizdə kifayət qədər psixoloji 
maarifləndirmə olmadığından tükənmişlik yaşayan müəllim bu vəziyyətdən xəbərsizdir. Tü-
kənmişlik fenomeninin mahiyyətini, onun əlamətlərini və inkişaf amillərini bilmək müəllimin 
həm tükənmə dərəcəsini, həm də onun inkişaf riskini artıran şəxsi keyfiyyətlərini diaqnostika 
etməklə bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün psixoloji və pedaqoji şəraitinin yaxşılaşdırılması-
na kömək edə bilər. 
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Эмоциональное истощение учителей  

в условиях пандемии 
 

Резюме 
 

Автор статьи рассказывает об эмоциональном истощении педагогов в условиях пан-
демии. Подчеркивается негативное влияние эмоционального истощения на профессио-
нальную деятельность и личную жизнь педагогов. 

Истощение – психологическое состояние, проявляющееся у представителей комму-
никативных профессий. Это ухудшение психического состояние, которое формируется 
в неблагоприятной социальной среде и вызывает у личности негативное отношение к 
окружающим людям. В статье анализируются причины эмоционального выгорания и  
подходы различных ученых. 
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Emotional exhaustion in teachers in a pandemic 

 
Summary 

 
The author of the article talks about the emotional exhaustion of teachers in a pandemic. 

The negative impact of emotional exhaustion on the professional activity and personal life of 
teachers is emphasized. 

Exhaustion is a psychological condition that manifests itself in representatives of 
communicative professions. This is a deterioration of the mental state, which is formed in an 
unfavorable social environment and causes a person to have a negative attitude towards other 
people. The article analyzes the causes of emotional burnout and the approaches of various 
scientists. 
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psixoloji xüsusiyyətləri 
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psychological features, youth age  
            
Gənclik dövrü uşaqlıqdan böyüklüyə doğru müffəssəl keçid mərhələsinin bir hissəsini, da-

ha dəqiq desək, yeniyetməlik çağından müstəqil yetginlik çağına qədər olan hissəsini təşkil 
edir. Lakin gənclik həyatın xüsusi dəyəri olan nisbətən müstəqil dövrüdür. Böyümənin meyarı 
sadəcə fiziki yetkinlik deyil, həmçinin mədəniyyətə, bilik sisteminə, dəyərlərə, normalara, so-
sial ənənələrə yiyələnmək, müxtəlif əmək növlərini həyata keçirməkdir. Uşaqlıqdan yetişkən-
liyə keçid daxilində yeniyetmə və gənclik dövrü arasındakı sərhədlər şərtidir və tez-tez kəsi-
şir. Müxtəlif mədəniyyətlərdə və vaxtlarda gənclik obrazı xeyli fərqlidir. Belə ki, antik və orta 
əsr müəllifləri adətən gəncliyi fiziki gücün və hərbi şücaətin yüksəlişi, lakin bununla bərabər 
özbaşınalıq və intellektual yetişməzlik iləəlaqələndiridilər. 

Qərbin qəliz cəmiyyətlərində tələblər xeyli fərqlənir və çox vaxt hətta ziddirlər. Uşaqlıq 
oyun və azadlıq dövrüdür, yetişkənlik - zəhmət və məsuliyyət dövrüdür, uşaqdan asılılıq və 
itaət böyükdən təşəbbüs və müstəqillik tələb olunur, uşağı cinssiz məxluq hesab edir və libi-
dodan qoruyurlar. Ancaq böyüklərin həyatında libido böyük rol oynayır və s. Ona görə də tə-
zadlar bir sıra xarici və daxili konfliktlər yaradaraq yeni sosial rolların uzunmüddətli mənim-
səmə dövrünü yaradır. Belə ki, sosiologiyada gənclik yaşı ictimai vəziyyətin dəyişməsi və 
şəxsiyyətin sosial fəaliyyəti iləəlaqədar olur. Qədim cəmiyyətlərdə bir yaş pilləsindən digəri-
nə keçid xüsusi mərasimlə, dini ithafla rəsmiləşirdi ki, bunun da sayəsində fərd nəinki yeni 
sosial status əldə edir, həmçinin yenidən doğulmuş kimi olurdu (5, s. 200). 

Gənclik yaş dövründə şəxsiyyətin yeni keyfiyyətləri, xüsusilə də özünü yaxşı adam kimi 
aparma, özünüdərketmə meylinin daha sürətli inkişafı kimi nəzərə çarpır. Gənclik yaş dövrün-
də mühüm psixoloji fenomen olan özünüdərketmənin inkişafı sayəsində gənc öz şəxsiyyətini, 
qabiliyyətini, mənəvi keyfiyyətlərini daha yaxşı anlamağa başlayır, qrupda tutduğu yeri möv-
qeyini qiymətləndirir, müsbət və mənfi cəhətlərini görməyi bacarır, onda “Mən” məfhumu da-
ha davamlı sürətə çevrilir. Bu dövrdə oğlan və qızların özlərinə verdiyi qiymət və başqalarının 
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onları qiymətləndirməsi gənclərdə şəxsi ləyaqət, özünəhörmət hissini formalaşdırıb inkişaf et-
dirir (5, s. 210). 

Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif nəzəriyyələr tərəfindən gəncliyin formalaşması qanunauyğun-
luqlarına aid müxtəlif fikirlər söylənilmişdir. Gəncliyin ontogenetik inkişaf dövrü kimi izah 
edilməsi bu və ya digər yanaşmanın müəlliflərinin prinsipal məqsədlərindən asIlıdır. Biogene-
tik nəzəriyyələr məhz bioloji inkişaf proseslərinin inkişafın yerdə qalan bütün tərəflərin deter-
minləşdirildiyini ehtimal edir və gəncliyə ilk növbədə orqanizmin müxtəlif qabiliyyətlərin və 
funksiyaların güclü inkişafı kimi və ən yüksək səviyyəyə nail olmaq ilə xarakterizə olunan in-
kişaf mərhələsi kimi baxırlar. Psixoanalitik nəzəriyyələr gənclikdə instinktiv libido enerjisi 
axınının “Mən” qoruyucu mexanizmləri ilə konpensasiya olunmalı olan müəyyən psixosek-
sual inkişaf mərhələsini görürlər. “O” və “Mən” tərəfindən tendensiyalar mübarizəsi artan na-
rahatçılıqda və tədricən yeni “O” və “Mən” harmoniyası müəyyənləşdikcə aradan qaldırılan 
münaqişə hallarının artmasında təzahür tapır (12, s. 300). 

Gənclik yaş dövründə gənc başqa adamlarla müqayisə etməklə, özünümüşahidə, özünü-
təhlil, və.s yolu ilə özünüdərk edir. Gənc ətrafdakı adamların onun haqqında söylədiyi rəy və 
mülahizələri də müqayisə edir, bir-biri ilə tutuşdurur. Gənclik yaş dövründə sosial müqayisə 
özünüqiymətləndirmənin səmərəli vasitələrindən biri kimi meydana çıxır . 

Müasir sivilizasiya, ictimai münasibətlərin xarakterində baş verən proseslər hal-hazırda 
dərin, sosiodinamik və psixodinamik dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır. Gənclərin həyata baxı-
şında, həyat hadisələrinə münasibətdə yeni yönəlişliklər, fəal mövqe yaratmışdır. Milli-mənə-
vi dəyərlərə, tarixi keçmişə, bu günə və gələcəyə münasibətin yeni perspektivləri  diqqəti cəlb 
edir. Gənclərin psixologiyasında mütilik, qeyri-tənqidi itaətkarlıq kimi xüsusiyyətlər get-gedə 
aradan qalxır, cəsarət və tolerantlıq, vətənpərvərlik, demokratik baxışlar, vətəndaşlıq mövqeyi 
və mübarizlik güclənir. Əgər müasir dövrün gəncliyinin özünüdərk və özünüqiymətləndirmə 
səviyyəsinə nəzər salsaq və əvvəlki dövrlərlə müzakirə etsək fərqi asanlıqla görə bilərik. Müa-
sir gənclik daha fəal ve daha aktiv,həmçinin yeniliklərə daha meyillidir. Müasir gəncliyin 
özünüdərki daha sürətlə gedir müasir texnologiyanın inkişafına daha yaxşı ayaq uydurur 
gənclər. Sosiallaşmaya daha da bir meyillidirlər. Çox yaxşı bir haldır ki, sosial lahiyələrin təş-
kilində gənclər daha aktivdirlər. Deyə bilərik ki, bu gün ki, günümüzdə biz gənclərin özünü-
qiymətləndirmə meyarı yüksək olmaq üçün əsaslar kifayət qədər çoxdur. Ancaq digər tərəf-
dəndə texnologiyanın inkişafı ən çox gənclik yaş dövrünə təsir edir. Hətta bu təsir get-gedə 
böyüməyə başlayır. 

XX əsrin ikinci yarsına qədər gənclərin şəxsiyyəti özünüdərki “Mən” formalaşması ailə, 
məktəb və onun əhatəsi ilə təşəkkül tapır və ardıcıl olaraq ailə, məktəb və ətraf onun şəxsiyyə-
tini formalaşdırırdı.İnkişaf etməkdə olan texnologiya bu ardıcıllığa dördüncü bir ünsürü əlavə 
etdi. Televiziya, radio, kompyuter və internet şəklində sıralanan bu ardıcıllıq sonradan şəxsiy-
yətin formalaşmasına təsir göstərən  ardıcıllığa daxil olsada  sürətlə ilk sıralarda yer aldı.İnsan 
münasibətlərinə təsir göstərən bir ünsür halına gəldi. Elə buna görədə gəncliyin problemləri-
nin mərkəzində sosial şəbəkələrin olması qaçılmazdır. 

İlk gənclik dövründə gənclərdə böyüklük hissi yüksəlir. Gənclər özlərinin artan imkanları-
nı dərk etməyə başlayırlar. Bütün bunlar həmin dövrdə özünüdərketmə  meylinin daha sürətlə 
inkişaf etdiyini göstərir. Bu dövrdə gənclər özlərini, öz şəxsiyyətlərini yaxşı anlamağa başla-
yır, mənlik şüurları, özləri haqqında təsəvvürləri dəyişir. Onlar bir növ öz “mən”lərini dərk 
edirlər. Bu dövrdə gənclərdə özünüdərketmənin inkişafı ilə yanaşı mənlik şüurunun məzmunu 
da dəyişir, özləri haqqında təsəvvürləri artır. Oğlan və qızlar özlərinin xarici görkəmini, sima-
larını tamamilə yeni şəkildə qavramağa başlayırlar. Zahiri görkəmlərindəki kiçicik bir qüsur 
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onları hədsiz dərəcədə narahat edir. İlk gənclik dövründə gənclər özlərini qiymətləndirərkən 
ayrı-ayrı hərəkətlərini təhlil edir, özləri haqqında müəyyən mühakimələr yürüdürlər (2, s. 
200). 

Yeniyetmələrdən fərqli olaraq gənclərdə özünüqiymətləndirmə öz davranış və fəaliyyətlə-
rini müstəqil olaraq təhlil etmək əsasında cərəyan edir. Ona görə də ilk gənclik dövründə özü-
nüqiymətləndirmədə bir sıra uyğunsuzluqlar özünü göstərə bilir 

Gənc bədəni canlı ruhu diri, qəlbi paylaşmağa açıq olan, həyatdan gözləntisi yüksək olan 
insan deməkdir. Gənc insanda müşahidə olunan ən önəmli ünsür dilimizdə “Dəliqanlılıq” sö-
zü ilə ifadə olunan canlılıq həyəcan və dürüstlük onu var edən ən gözəl xüsusiyyətlərdəndir. 
Elə buna görədə insanlarda “İyirmi yaşa qədər idealist, iyirmi yaşdan otuz yaşa qədər sosia-
list-yəni sosial adətlərdən yana, otuz yaşdan sonra həyatın gərçəkliklərini görüb realist, qirx 
yaşdan sonra isə kapitalist olma meyilləri güclü olur” deyirlər (2, s. 200). 

Başda “Quran” və Hz.Peygəmbər (s.a.s) olmaqla İslam gənclərə və gəncliyə böyük bir də-
yər bəxş etmişdir. Hz.Peyğəmbərin ətrafında vəzifə və səlahiyyət verdiyi insanların böyük ək-
səriyyəti gənclərdən ibarət idi. Müasir gənclərin ən vacib problemlərini aşağıdakı kimi sırala-
maq olar: 

1. Şəxsiyyət problemi 
2. Dostlar və məktəblə bağlı problemlər 
3. Sosial əhatəsi ilə bağlı problemlər 
4. Sosial şəbəkələrdə yaranan problemlər 
5. İnanc problemləri 
1. Şəxsiyyət problem-gənclərin hər dövrdən vacib problemi şəxsiyyət problemidir. Yeni-

yetməlikdən gəncliyə keçid mərhələsində gənclərin özlərini sübut etmələrində və özlərinə gü-
vənmələrində, özünüqiymətləndirmələrində ciddi problemlər yaşayırlar. Ancaq onların forma-
laşmasına və yaxşı mühitdə böyüməsinə öncədən şərait yaratdıqda bu problem yaranmır. 

2. Dostlar və məktəblə bağlı problemlər - gənclik yaş dövrünün formalaşmasına təsir edən 
ən mühüm amillərdən biridir. Ancaq bu zaman müsbət təsirlər kimi mənfi təsirlərdə qaçılmaz-
dır. 

3. Sosial əhatəsi ilə bağlı problemlər-İnsanın şəxsiyyətinin formalaşmasında ən vacib ün-
sürlərdən biridə onun sosial əhatəsidir. “Mən”in informalaşmasında, özünüqiymətləndirmə 
prosesinin yaranmasında sosial mühit əsas faktordur. Bu zaman “Mən”in digər “Mən”lə mü-
qayisəsi prosesi baş verir.  

4. Sosial şəbəkələrdə yaranan problemlər - sosial şəbəkələrin şəxsiyyətə təsiri mübahisə 
olunmayacaq dərəcədə çoxdur. İnsanların böyük əksəriyyətinin televiziya radio və sosial şə-
bəkələrə meyilliyinə baxsaq gənclərdə bu meyilliliyin nə qədər çox olduğunu müəyyən etmək 
çətin deyil. 

5. İnanc problemləri - şəxsiyyət problemi yaşayan hər bir gəncin ən vacib problemlərindən 
biridə onların dini inanclarının sabit olmamasıdır. Müxtəlif dini məzhəblərə qoşularaq səhv 
əqidələrə qulluq etmələri onları uçuruma aparır. Ancaq bunu hər bir gəncə aid etmək olmaz 
(8, s. 400). 

Sadalanan problemlərin həll olunmasında gənclərin özünüdərk prosesinin düzgün forma-
laşması əsas və vacib şərtdir. O, cümlədən gənclərin özünəməxsus peşə seçimləri, özlərinə 
uyğun münasibətlər qurmaları onların özünüdərkindən keçir. 

İlk gənclik dövründən mühüm psixoloji hadisə özünüdərketmənin və öz “Mən”inin, öz 
şəxsiyyətinin davamlı obrazının yaranmasıdır. Bu dövrdə özünüdərketmənin, mənlik şüuru-
nun inkişafı bir neçə istiqamətdə baş verir. Birinci növbədə gənclərin öz daxili aləmləri açılır. 
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Gənc oğlan və qızlar öz emosiyalarını ətrafda baş verən hadisələrin doğurduğu hal kimi deyil, 
öz «mən»inin vəziyyəti kimi qavramağa başlayırlar. Öz xüsusiyyətlərini, başqalarına oxşama-
malarını hiss etmək baş verir, eyni zamanda təklik hissi özünü göstərir. Tədricən, həyata keçi-
rilə bilən bütün arzuları və çox vaxt həyata keçirilə bilməyən idealları əsasında bir neçə az və 
ya çox real fəaliyyət planlarını hazırlamağa başlayır və bunlardan birini seçməli olurlar. Gənc-
lərin həmin həyati planları onların bütün özünütəyin sahələrini: mənəvi simalarını, həyat tərz-
lərini, iddia səviyyələrini, peşə və həyatda öz yerlərini seçmələrini əhatə edir. Öz məqsədləri-
ni, həyati niyyətlərini, həyati planlar qurmalarını dərk etmələri onların özlərini dərk etmələri-
nin, mənlik şüurlarının mühüm elementini təşkil edir. Bunlarla yanaşı olaraq bu dövrdə gənc-
lərdə özləri haqqında tam təsəvvür formalaşır. İnsanın özünə münasibəti, birinci növbədə 
onun öz bədəninin xüsusiyyətlərini, xarici görkəmini, cəlbediciliyini dərk etməsi, sonra isə 
özünün əxlaqi-psixoloji, əqli, iradi keyfiyyətlərini dərk etməsi əsasında yaranır (8, s. 420).  

Gənclərin özünüqiymətləndirməsi çox vaxt ziddiyyətli olur. Müxtəlif fəaliyyət növlərində 
əldə edilmiş nəticələrin təhlili, onun haqqında başqa adamların fikirləri və özünümüşahidə, 
özünün keyfiyyət və qabiliyyətlərini təhlil etmək sayəsində gənclərdə özünəhörmət kimi 
ümumiləşmiş münasibətlər yaranır. İlk gənclik dövründə iddia səviyyəsinin yüksəlməsi özünü 
qeyri-real yüksək qiymətləndirməyə gətirib çıxara bilir (8, s. 310). 

Gənclərdə öz hissləri və fikirləri üzərində düşüncələr, özünüdərketmə tələbatı güclüdür. 
"Mən kiməm?", "Nəyə qabiləm?", "Həyatın mənası nədir?" kimi suallar onları düşündürür. 
Bu yaşda əxlaqı məsələlərə də maraq güclənir. Sözü üzə demək, prinsipiallıq, düzlük, gənclər 
üçün xarakterikdir. Onlar adamlarda düzlüyü, təvazökarlığı, əməksevərliyi, sadəlik və xeyir-
xahlığı daha yüksək qiymətləndirirlər. Tənqid, özünütənqid gənclər üçün xarakterikdir. Onlar 
diskussiya, həqiqət axtarışına daha çox meyl göstərirlər. 

Gənclərin müasir dünyanın dəyişən dəyərlərinə uyması üçün, onların yalnız zehni qabiliy-
yətlərinin olması yetərli deyildir. Özünüdərk kimi mühüm bir məsələnin düzgün formalaşması  
vacibdir ki, gənc dəyişən dünyanın dəyərlərindən özünə pay çıxara bilsin. 

XIX əsr maarifçilərinin (A.A Bakixanov, M.F.Axundov) özünüdərk və özünüqiymətlən-
dirmə haqqında bu günlə səsləşən ideyaları vardır ki, onlardan müasir şəraitdə də istifadə et-
mək olar. Azərbaycan maarifçilərinin yeni nəslin irsində millət, milli şüur, milli xarakter, his-
slərin ifadəsi, milli dilin inkişafı problemi, şəxsiyyət konsepsiyası, tarixi keçmişi öyrənməyə 
tələbatın artması, tarixi keçmişə maraq, milli özünüdərketmə, ailə və qadına münasibət və s. 
əsrin qlobal aktual məsələləri geniş əks olunmuşdur. 

XIX əsrdən insanın şəxsiyyət kimi inkişafında tədrici təkamüldən sıçrayışlı təkamülə üs-
tünlük verilməsi diqqəti cəlb edir. İnsan tam kamil şəxsiyyət o zaman hesab edilir ki, o azad 
olsun, suveren-müstəqil dövlətin vətəndaşı olsun. Belə olmadıqda inqilabi mübarizə yolu ilə 
də olsa öz müstəqilliyini bərpa edərək, azad mühit yaratmalı və bütün cəmiyyət üzvlərinin 
şəxsiyyət keyfiyyətlərinə yiyələnməsini təmin etməlidir (9, s. 41).  

Milli fəlsəfi fikir dövlətçiliyin təməl daşlarından biridir və özünüdərketməyən xalqın nə 
vətən idealı nə fəlsəfi fikri nə də psixoloji fikri ola bilməz. Xalqın millətin milli şüurunun  
milli özünüdərketmənin inkişafı üçün milli ideologiya lazımdır. Hər bir üzvün fəlsəfi-psixo-
loji  fikri onun hər bir üzvünün fəlsəfi-psixoloji yox, xalqı təmsil etmək səlahiyyəti olan, milli 
ruhun daşıyıcısı, milli özünüdərk səviyyəsinə qalxmış şəxsiyyətlərin-filosofların fəlsəfi-psi-
xoloji təlimlərindən ibarətdir. Ümumbəşəri özünüdərkdən fərqli olaraq milli özünüdərk millə-
tin öz-özünü dərketməsidir, özünü tanımasıdir (9, s. 31).  

Azərbaycan maarifçiliyi sistemli psixoloji konsepsiya ilə səciyyələnir. Bu konsepsiya əsa-
sən iki istiqamətdə təzahür edir. Bir tərəfdən həyati müşahidələr şəxsiyyətə məxsus xüsusiy-
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yətlərin adekvatlıq dərəcəsini müəyyənləşdirib əsərlərində əks etdirmiş, digər tərəfdən isə 
əsərlərində elmi psixoloji ideyaları, məfhum və təsəvvürləri aydınlaşdırmışlar. 

Maarifçilər istər  ayrı-ayrı qrupları, istərsə  ayrıca bir şəxsiyyəti  vaxtı keçmiş streotip və 
yönümlərdən, zərərli vərdişlərdən, davranış və rəftar naqisliklərindən xilas etmək üçün çıxış 
yolunu elmi və maarifi yaymaqla insan şüurunun və təfəkkürünun dəyişdirilməsində görürdü-
lər. Onların maarifçilik ideyaları əxlaqın təmizlənməsinə və ağılla biliyin vəhdətinə xidmət 
edir, ağılla biliyin vəhdətinə söykənir. 

Azərbaycan maarifçiliyində şəxsiyyətə onun özünüdərkinin formalaşmasına dair əsaslı fi-
kirlər ədəbiyyatımızın dahiləri olan A.A.Bakıxanova və M.F.Axundova məxsusdur. Onların 
fikirləri bu gün ki, dövr üçün də aktualdır. A.Bakıxanov yalnız ayrıca bir fərdin deyil, bütün 
insanların xilas yolunu maariflənməkdə, avamlıqdan yaxa qurtarmaqda görür. Çünki müəllifin 
fikrincə, “Avam adamların idrak və mərifətlərinin yüksək  dərəcəsi təqliddir, onlar heç bir 
halda təqliddən kənara çıxmağa qadir deyillər. Etdikləri hər cür tədqiqat və təfəkkür zirəklik-
dən deyil, adət üzündəndir (9, s. 43). A.Bakıxanov insanlar arasında psixoloji uyuşmazlığa tə-
sir göstərən amillər içərisində mənəvi amilləri ön plan çəkir. Məsələn, yaxşı adamla pis ada-
mın və ədalətli adamla zülmkar adamın arasında məhəbbət əlaqələri ola bilməz. Habelə ağıllı-
nın dəli ilə və insaflı adamın alçaq adamla dostluğu tutmaz (9, s. 42). A.Bakıxanovun yaradı-
cılığında insana əsəb-nəsibinə görə deyil, şəxsi ləyaqətlərinə, xüsusiyyət və xarakterinə görə 
qiymət vermək, maarifçi mütləqiyyət ideyasını müdafiə etmək, insanın özünütəkmilləşdirmə-
sində ağıl və idrakın, özünüdərketməvə adekvat qiymətləndirmənin əhəmiyyəti, vətənpərvər-
lik, elmə təhsilə çağırış, şəxsiyyətin inteqral keyfiyyətlərinin formalaşması, əməyin təbliği və 
s. ideyalar əks olunmuşdur (9, s. 40). 

A.Bakıxanova görə, insan özünə elə bir mühit yaratmalıdır ki, o, orada yüksək tərbiyə ala 
bilsin, həm əqli, həm də əxlaqi cəhətdən kamilləşə bilsin. A. Bakıxanov elmə böyük ictimai 
qüvvə kimi baxırdı. O göstərirdi ki, əgər sən elm aləmində lazım olan bilik əldə etsən və 
özündən sonra gələcək nəsil üçün öz bildiyindən iz qoyub getsən, özünü xoşbəxt adam hesab 
etmək hüququn olar və sən şəxsiyyət kimi kamilləşmiş olaraq dünyadan köçmüş olarsan. Bu-
nunda nəticəsində daima yad ediləcəyinə əmin ola bilərsən. 

A.Bakıxanov və M.F Axundovun irsi bütövlükdə XIX əsrin maarifçilik ideologiyasında 
yeniləşmə meyillərini görməyə imkan verir. A.Bakıxanov istər ayrıca bir fərdin və ya şəxsiy-
yətin özünütəkmilləşdirməsində ağıl və idrakın, özünüdərketmə və adekvat qiymətləndirmə-
nin mühüm rol oynadığı xüsusi olaraq qeyd etmişdir. Onun fikrincə, “İnsanın vücudu ruh və 
cism üzərində qurulmuşdur. Bunların birindən ağıl, o birindən nəfs doğur. Hər kəs nəfsin cür-
bəcür yaramaz hərəkət və günahdan ibarət olan istəklərindən çəkinərək, ağılla maarifin zöv-
qündən qida və qüvvət verərsə, özünü, biz insanı gözəl sürətdə xəlq etdik dərəcəsinə çatdıra-
raq allahın sifətlərini özündə əks etdirər və tükənməz feyzə yetişər. Şəhvətə qapılaraq nəfsinə 
qüvvət verən adamın heyvaniyyəti ruhaniyyətə qalib gələrək onu “ən alcaq dərəcə” məqamına 
sürükləyəcəkdir” (11, s. 120). 

M.F.Axundovun görə, bəşəriyyətin xoşbəxtliyi və səadəti o vaxt mümkün olacaqdır ki, in-
san ağlı zindandan xilas olsun və insan ağlı fikir və işlərdə əsas götürülsün. İnsan – şəxsiyyət 
konsepsiyasında insanın vətənpərvərlik hissinə malik olması, namusluluğu, qeyretliyi, ağıllı 
və elmli olması, öz ideyaları uğrunda fədakarlığa getməsi, sevinc-kədər hissinə malik olması, 
şənlənməsi, özünü təkmilləşdirməsi Axundov ideyalarının əsas qayəsini təşkil edir (11, s. 
118). 

A.Bakıxanov bütün fəaliyyəti boyu xalqın istəklərinin istifadəçisi kimi çıxış edərək xalqın 
taleyi üçün dərin narahatçılıq keçirmişdir. A.Bakıxanov insanları fərdi xüsusiyyətlərinə görə 
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bir-birindən fərqləndirirdi. Hər kəs eyni bir şeyi müxtəlif şəkildə görür. Bir-birinə oxşayan iki 
adam göstərmək çətindir. Hər bir insanın özünəməxsus xarakteri var və hər kəs hadisələri 
özünəməxsus şəkildə dərk edir. Bu barədə A.Bakıxanov yazır: “İnsanlar şəkil və simaca bir-
birindən fərqli olduqları kimi əxlaqcada müxtəlifdirlər. Dünyada iki nəfər tapılmaz ki,onların 
əxlaqı bir-birinin eyni olsun, hər kəsin hər işdə ayrı cür rəyi vardır” (11, s. 110). 

M.Axundov kələkbaz ruhanilərin, qırmızı saqqal mövhumatçıların hər şeyi Allahın adı ilə 
bağlayıb, xalqı aldatmlarından və dindən şəxsi mənafeləri üçün istifadə etmələrindən hiddət-
lənərək yazırdı: “İslam dini ancaq o zaman yaşayıb davam edə bilər ki, insanlar dinin mahiy-
yətini şüur və mərifət əsasında anlamış olsunlar. Azərbaycan psixoloji fikrində insan onun 
azadlığı probleminin qoyuluşu, şəxsiyyətin bir tam kimi formalaşması, dinamik inkişafın təs-
viri, əxlaqi kamilləşməsi, milli şüurunun yetkinləşməsi bütövlükdə M.F.Axundovun adı ilə 
bağlıdır. M.F.Axundovun xalqın milli mənlik şüurunun inkişafı məsələsinə ciddi əhəmiyyət 
verir, onu kəskinliklə qoyaraq milli şüurun inkişafını həm də xalqın özunudərketməsi üçün 
əsas hesab edirdi. 

M.F.Axundovun şəxsiyyətə tam, bütöv halda yanaşır. Elə buna görə də onun fiziki kamil-
liyi, bədii-estetik duyumunu, sevinc və kədərini, məhəbbət və nifrətini, dərin elmi intellek-
tuallığını vəhdətdə görür və bunları özündə birləşdirənləri şəxsiyyət hesab edirdi (11, s. 158). 

M.F. Axundovun milli mənlik və milli özünüdərkə yönəlmiş ictimai-siyasi, fəlsəfi, psixo-
loji ideyaları xalqımızın psixoloji  fikir tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələni təşkil edir. Onun 
mütərəqqi ideyaları maarifçiliyin sonrakı inkişafı üçün, eləcə də xalqın özünüdərkində mü-
hüm əhəmiyyət kəsb etmişdir (11, s. 146). 

Maarifçiliyin komponentlərinin ən yüksək forması, milli şüur, milli özünüdərk, özünüdu-
yum, və şəxsiyyət konsepsiyası M.F. Axundovun görüşlərində adekvat təhlil olunmuşdur. 

Ümumilikdə götürdükdə isə maarifçilər şəxsiyyət və onun formalaşmasına, fərdin müstə-
qil özünüdərkinə böyük önəm vermişlər. Həmçinin onlar öz ideyalarını irəli sürərkən milli və 
beynəlmiləl dəyərlərə arxalanmışlar.   

Məqalənin aktuallığı. Gənclərin özünəməxsus peşə seçimləri, özlərinə uyğun münasibət-
lər qurmaları onların özünüdərkindən keçir. İlk gənclik dövründən mühüm psixoloji hadisə 
özünüdərketmənin və öz “Mən”inin, öz şəxsiyyətinin davamlı obrazının yaranmasıdır. Belə 
olduqda, gənclərin öz daxili aləmləri açılır. Gənc oğlan və qızlar öz emosiyalarını öz “Mən” 
inin vəziyyəti kimi qavrayır və dərk edirlər. Məqalənin də aktuallığı onun belə bir vacib mə-
sələyə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə gənclik yaş dövrünün bir sıra spesifik xüsusiyyətləri 
açıqlanmaqla yanaşı, müasir gənclərin üzləşdiyi ən vacib problemlərin şərhi verilmiş, müxtə-
lif dövrlərdə mütəfəkkirlərimizin, maariçilərimizin bu kimi problemlərə fikirləri konkret nü-
munələrlə göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.В. Рагимова, С.Н. Гейдарова 
 

Психологические особенности самооценки  
и самооценки у молодежи 

 
Резюме 

          
У молодых людей есть свой выбор профессии и отношения, которые принадлежат 

им. Важным психологическим событием в раннем возрасте является появление само-
сознания и стойкого образа моего собственного «Я». В этом случае внутренний мир мо-
лодых людей раскрывается. Молодые парни и девушки воспринимают и понимают 
свои эмоции как состояние своего «Я». Как правило, человек должен быть в состоянии 
улучшить себя и работать в любом возрасте. 

 
G.V. Rahimova, S.N. Haydarova 

 
Psychological characteristics of Self-consciousness  

and self-assessment in the youth 
 

Summary 
 
Young people have their own career choices and relationships that are theirs. In the first 

days of youth-consciousness and self-important psychological event, "I" outlets, continuous 
image formation of their personality.In this case, the inner world of young people is revealed. 
Young boys and girls perceive and understand their emotions as the condition of their "I". 
Generally, a person should be able to improve himself and work at every age.   
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Çətinlik anlayışı mahiyyətinə, təbiətinə və təhlil üsullarından asılı olaraq müxtəlif mövqe-

lərdə nəzərdən keçirilir. Ümumpsixoloji çətinliklər kontekstində emosional, koqnitiv və takti-
ki kimi təsnif olunur. Fəaliyyət yanaşmasında motivasiyalı və əməliyyat çətinliklərini fərqlən-
dirirlər. Həmin çətinliklər koqnitiv, affektiv və davranış sahələrində təzahür edir. 

A. Xoll növbəti çətinlikləri müəyyən etmişdir: 
— Perseptual maneələr. Bu maneələr insanın olmayan bir şeyi pis qavraması ilə əlaqədar 

yaranır. 
— İntellektual maneələr. Bu maneələr həddindən artıq tez və enerjili şəkildə öz ideya-

larına tənqiddir. 
— Emosional maneələr. Bu maneələr ətrafdakıların rişxəndinə, gülüşünə səbəb olmamaq, 

özünə kifayət qədər inamlı olmamaq, öz tənqidi qabiliyyətindən həzz almaqla bağlıdır. 
P. Xill həm psixoloji, həm də orqanik qaydalardakı çətinlikləri müəyyən etmişdir:  
— Şəxsi qaydalardakı maneələr. Bu çətinliklər çevikliyin olmaması ilə əlaqədardır. Ayrı-

ayrı əşyalarla və konsepsiyalarla tanışlıq onların funksiyalarındakı bəzi dəyişikliklərdən yara-
nır ki, bu da onların dəyərini  məhdudlaşdırır. 

— Alətlərin gücü. Burada yeni problemlərə keçid üçün əvvəlki metod və üsullardan, həm-
çinin obrazlı fikirlərdən istifadə nəzərdə tutulur. Məsələlərin həllinə keçidin yaranması çox 
vaxt ona aparıb çıxarır ki, yeni problemlər köhnə metodlarla həll edilir. 

— Dar praktiki yanaşma. Düzxətli yanaşmalar onunla xarakterizə olunur ki, problemi hər-
tərəfli şəkildə düşündükdən sonra birbaşa faktlar toplamağa başlayırıq və tez bir zamanda onu 
yerinə yetirməyə çalışırıq. 

Həddsiz dərəcədə ixtisaslaşma. İxtisaslaşma o dərəcədə ətarfdakıları məhdud- laşdıra bilər 
ki, insanın real aləmi başa düşüb dərk etməsi o qədər də dərin olmaya bilər. Belə ki, müxtəlif 
fənlərdə ideyaların axtarışında maneələr yarana bilər. 

Avtoritetlərin təsiri. Çox vaxt bu dərəcədə olan insanlar tanınmış avtoritetlərin mühaki-
mələrinin təsiri altında olurlar. Onların aparıcı rolunu qəbul edirlər. Odur ki, uğurlu fəaliyyəti 
həyata keçirmək üçün özlərindəki keyfiyyəti təkmilləşdirə bilmirlər. 

Tənqiddən qorxu. Sosiallaşma təkcə cəmiyyətin norma və dəyərlərinin deyil, həm də özü-
nün şəxsi modellərinin hazırlanmasıdır. 
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V.V. Stolin çətinlikləri daxili maneələr kimi səciyyələndirərək onu belə müəyyən edir ki, 
bu şəxsiyyətin xüsusi xassələri olub müəyyən situasiyalarda onların aktiv hərəkətlərinin 
zəruriliyini təzahür etdirir. 

Qorxaqlıq cəsarət və şücaət tələb edən hərəkətdə, cəsarətsizlik cəsarət tələb edən hərəkət-
lərdə, mənfi sanksiyaların gözlənilməsi ətrafdakıların qiymətlərindəki uyğunsuzluqda və poz-
ğun hərəkətlərdəki maneələrdir. Hər bir şəxsi keyfiyyətlərdə daxili maneə qismində digər 
keyfiyyət durur ki, həmin şəraitdə o maneə yaratmır, əksinə hərəkətlərin həyata keçirilməsini 
şərtləndirir.  

Şəxsiyyətdaxili maneələr V.V. Stolinin fikrincə, insanın şüuruna ikili üsulla daxil olur: bi-
rincisi, daxili maneələr mühüm həyati əhəmiyyətli məqsədlərin, uğurların həyata keçirilməsi-
nə maneəçilik yaradır. Habelə insan dərk edir ki, maneələr özünüreallaşdırmada və mənfi 
şəxsi fikirlərin yaranmasında maneələr yaradır.  

Bəzi tədqiqatçılar şəxsiyyətin müstəqil mühakimələrinə maneə yaradan çətinlikləri şəxsi 
təhsil kimi qiymətləndirirlər. Onların fikrincə, psixoloji çətinliklər ona görə təhlükəlidir ki,  
şəxsiyyətin özü haqqında mühakimələrinə ətrafdakılar tərəfindən maneəşilik yaradır.  

Z.A. Noliu baş verən çətinliklərin modelə sxemlərini təqdim edir ki, onlar ehtimal edilən 
travmalı təsirdən şəxsi “Mən”ə əsaslanır. Ətrafdakı insanlar tərəfindən verilən qiymətlər şəx-
siyyətin keyfiyyət və dəyişmələrinin harmoniyası haqqında təsəvvürlərini şübhə altına alır. 
Çətinliklər daxil olmaqla, həmişə müsbət olmağa cəhd göstərilməklə nəinki mürəkkəb özünü-
qiymətləndirmə sistemi saxlanılır, həm də şəxsiyyətin strukturu dəyişməz olaraq qalır.  

İ.A. Zimneyə görə, ünsiyyətdə tərəfdaşların yaş xüsusiyyətləri müəyyən çətinliklərə səbəb 
ola bilər. Bu çətinliklər yeniyetməlik yaş dövründə daha aydın şəkildə özünü göstərir. Böyük-
lərlə ünsiyyətdə yaranan çətinliklər yeniyetmələrin fikrincə, onların daxili aləmi yaşlılar üçün 
aydın olmadığı və onları düzgün başa düşmədikləri səbəbindən yaranır. V.A. Kan-Kalik qeyd 
edirdi ki, yaşlılar uşağın necə yaşadığını başa düşmürlər ki, bu da yaş maneələrinin yaranma-
sının əsas səbəblərindəndir. Bir çox alimlərin (L.A. Povarnisinin, V.A. Kan-Kalikin və s.) təd-
qiqatlarında çətinliklərin yaranma səbəbləri xarakterizə edilir. L.A. Povarnisinin, İ.A. Zimne-
yin fikrincə, yeniyetməlik yaş mərhələsində çətinliklərin yaranması labüddür. 

Psixoloji çətinliklərdə üç amil: daxili çətinliklər, xarici maneələr və şəxsiyyətlərarası birgə 
fəaliyyətdə çətinliklər özünü aydın göstərir. Çətinliklər müxtəlif psixoloji və sosial-psixoloji 
effektlərdən yarana bilər. Onlar xaricən passiv nitq və ya müdafiə reaksiyalarının motorikası-
nın pozulması kimi təzahür edə bilər. Psixoloji vəziyyətin nöqteyi-nəzərindən çətinliklər mən-
fi emosiyalara, frustrasiyaya, qeyri-adekvat affektlərə səbəb ola bilər. Sosial-psixoloji planda 
çətinliklər konfliktlərin səbəbi kimi münaqişələrin əsas əlamətlərindəndir. Çətinliklər qrupda-
xili prosesləri pozub yeniyetməni həmin qrupdan təcrid edə bilər. Çətinliklərin psixoloji ədə-
biyyatda çoxmənalı, çoxaspektli anlayışları göstərilir. Məsələn, çətinliklərin psixoloji təbiəti-
nə görə insana bir çox işləri yerinə yetirməsinə maneə olan daxili çətinliklərdir. Belə çətinlik-
lər insanların işgüzar və şəxsi qarşılıqlı münasibətlərində yaranır, onlar arasında aşıq və eti-
barlı münasibətlərin qurulmasını ləngidir.  

Çətinliyin psixologiyası psixoloji vəziyyət olub subyektin qeyri-adekvat passivliyində tə-
zahür edir ki, bu da müəyyən işlərin yerinə yetirilməsinə maneə yaradır. Psixoloji çətinliklər 
situasiyanın, faktların, qanunauyğunluqların düzgün qiymətləndirilməsinə, iş üsullarının seçi-
minə, problemlərin həlli strategiyalarına, innovasiyalara maneə yaradan sosial təcrübəyə mən-
fi təsirdir. 

Deməli, psixoloji çətinliklər qeyri-adekvat, passiv, bu və ya digər işlərin icrasına əngəl ya-
radan psixoloji vəziyyətdir. Həmin çətinliklərin emosional mexanizmi mənfi təəssüratların və 
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yönəlişliyin daha da artması ilə səciyyələnir. Fikrimizcə, psixoloji çətinliklər anlayışının ma-
hiyyəti hələ kifayət qədər tam şəkildə müəyyən edilməmişdir.  

Yeniyetməlik yaş dövründə sosiallaşmada yaranan psixoloji çətinliklər bu və ya digər so-
sial qruplarda qəbul edilməyən sosial norma və dəyərlərlə, daxili maneələrlə yeniyetmələrin 
şüurunda əks olunur. Belə ki, R.X. Şakurov qeyd edir ki, çətinlik həyatın universal və həmi-
şəlik atributudur (3, s. 5). Alim tədqiqatçı R.X. Şakurov çətinliklərin növbəti funksiyalarının 
müəyyən etmişdir: 

— Stabillik. Çətinlik işi dayandırır, onu stabilləşdirir. 
— Korreksiya. Çətinliklərlə qarşılaşanda hərəkət istiqamətini dəyişdirir. 
— Enerjili. Hərəkətlərin enerjisi çətinliklərin qarşısının alınmasının təsiri altında toplanır. 
— Hissələrə bölünmə. Çətinliklər hərəkəti hissələrə bölür, onun ölçüsünü müəyyənləş-

dirir. 
— Mobillləşmə. Canlı orqanizm maneələrlə qarşılaşdıqda özünün enerjisini və digər re-

surslarını çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün mobilləşdirir. 
— İnkişaf. Təkrar mobilləşmədə dəyişikliklər baş verdikdə orqanizm möhkəmlənir ki, bu 

da canlı sistemin funksional imkanlarını artırır, onda yeni keyfiyyətlər yaradır. 
— Ləngimə. Çətinlik hərəkəti ləngidir, aktivliyi məhdudlaşdırır. 
— Məhrum etmə. Çətinlikləır orqanizmin həyat fəaliyyətini həmişə məhdudlaşdırır, funk-

sional imkanları zəiflədir (3, s. 5-6). 
V.İ. Antonyukin tədqiqatlarında çətinliklərin passiv funksiyalarını fərqləndirmişdir. Təd-

qiqatçı alim psixoloji çətinliklərin müsbət amillərini araşdırmışdır:  
— birincisi, çətinliklər çox vaxt düşünülməmiş məsələlərin həyata keçirilməsinə maneə 

yaradır. Bu onu göstərir ki, onlar üçün obyektiv şərtlərin və ya müvafiq tələbatların ödənil-
məsi üçün münasib şərait yaradılmamışdır. Həmçinin onlar ilkin fikirləri təhrif edir, yenilik-
lərdə modifikasiyaların qarşısını alır, insanın həyat fəaliyyəti üçün zərərli olan yenilikləri qo-
ruyub saxlayırlar.  

— ikincisi, alimin fikrincə, çətinliklər katalizator funksiyasının yerinə yetirirlər. Onlar 
fəaliyyəti aktivləşdirir, dayanmadan cəhd göstərməyə təhrik edir, ilkin fikirlərdəki qüsurları 
aşkar edib daha təkmil variantlar tapmağa yönəldir.  

— üçüncüsü, psixoloji çətinliklər indikator funksiyasının yerinə yetirir, zəif icra edilmiş 
məsələlər barədə operativ məlumat verir, kifayət qədər işlənilməmiş elementləri aşkarlayır. 

Çətinliklər tələbatı fəallaşdırır, onu aktiv vəziyyətə gətirir, fəaliyyətin psixogenezini təmin 
edirlər. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, mənfi çətinliklər insana müsbət təsir edir. Bu funksiya-
lar yeniyetmələrin sosiallaşmasına ikiqat təsir göstərə bilər. Bununla yanaşı qrupun mənfi tə-
sirində qeyri-normativ davranış qaydalarında pozitiv funksiyanı yerinə yetirir. Konkret situ-
asiyalarda çətinliklərin funksiyalarını qiymətləndirmək mümkündür. 

Məqalənin aktuallığı. Çətinliklər yeniyetmənin tələbatını aktivləşdirir, adaptasiyasını so-
siallaşmasını sürətləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə çətinliklərin psixoloji mahiyyəti açıqlanır, müx-
təlif alimlərin çətinliklərlə bağlı təsnifatları müqayisə edilir. sosiallaşmada yeniyetmələrin 
qarşılaşdıqları çətinliklərin psixoloji xüsusiyyətləri də araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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mexanizmi haqqında dialektik və metafizik inkişaf konsepsiyası mövcuddur. Təbii ki, insan-
fərd bir varlıq kimi inkişaf edərək formalaşır. Bir çox görkəmli dünya alimləri fərdin inkişa-
fına irsiyyət nöqteyi-nəzərindən yanaşmaqda haqlıdırlar. İnkişaf təbiət və cəmiyyət hadisələri 
ilə bağlıdır və hərəkətlə, tərəqqi ilə, yaradıcılıqla səciyyələnir. Bu, eyni zamanda mühit və tər-
biyə ilə də şərtlənir Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında irsiyyətlə yanaşı, ətraf mühit, tər-
biyə və təlim bir-biri ilə əlaqəli mühüm amillərdir. Artıq məlum olduğu kimi, irsiyyət təkcə 
erkən istedadlılığın deyil, həm də zehni geriliyin səbəbi ola bilər. Buna görə də bu amillər 
normal və istedadlı uşaqların inkişafı üçün xarici şəraitin yaradılması ilə yanaşı, əqli cəhətdən 
zəif olanların irsiyyətinin nəticələrini qismən də olsa kompensasiya etməyə çağırılır. 

İnsanın inkişafı deyərkən 3 mühüm əlamət-fiziki anatomik-fizioloji inkişaf, yəni insanın 
bioloji fərd kimi inkişafı, psixoloji inkişafı və sosial inkişaf, insanın vətəndaş-şəxsiyyət kimi 
yetişməsi nəzərdə tutulur. Bu əlamətlər ayrılıqda xüsusi kəmiyyət və keyfiyyət dəyərlərinə 
malikdir. Psixoloji inkişafa insanın idrak prosesinin, duyğuların, qavrayış və təsəvvürün, nəti-
cə və təxəyyülün, diqqətin, nitq və təfəkkürün, hafizə və iradənin, necə təşəkkül tapması da-
xildir. İnsanın sosial inkişafı, onun cəmiyyətdəki iştirakı konkret adamlar və kollektiv üzvləri 
ilə münasibətdə özünü göstərir, ətraf aləmdə cərəyan edən hadisələrin müşahidəçisinə çevirir. 
Buna görə də insanın inkişafından danışarkən şəxsiyyət anlayışı önə çəkilir. Bu dəyərlər in-
sanları mənəvi-sosial həyatda formalaşdırır və onları şəxsiyyət statusuna yüksəldir. Beləliklə, 
şəxsiyyət, onun maraqlarının və meyillərinin, temperamentlərinin funksional xüsusiyyətləri 
nəticəsində əmələ gəlmiş fərdi fərqlər sayəsində həyatda fəal mövqe tutur. İnsan dünyaya bio-
loji varlıq kimi gəlir, lakin bir şəxsiyyət kimi özünün fərdi həyatı və fəaliyyəti prosesində 
uzun və mürəkkəb yol keçərək yetkinləşir. 

Şəxsiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yalnız bugünkü təcrübənin deyil, həm də pedaqoji 
fikrin zəngin ideyalarını nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan maarifpərvərləri şəxsiyyətin ən 
müsbət cəhətlərini onun cəmiyyətdəki münasibət və fəaliyyətində axtarmışlar, çünki münasi-
bətlər insanın həyat təcrübəsinin nəticəsi olmaqla onun hərəkətlərini və daxili hisslərini müəy-
yənləşdirir. Nəticədə insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşması prosesinə təsir edən amillər haq-
qında müxtəlif fikirlər meydana gəlmişdi. Əsrlər, min illər boyu bu amillər içərisində üstünlük 
irsiyyətə verilmiş və belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, valideynlərdə müsbət və mənfi nə var-
sa övladlara keçir. İrsiyyət nəzəriyyəsinin hakim olduğu dövrlərdə zəka sahibləri həmin nəzə-
riyyəni qəbul etməklə yanaşı, tərbiyəyə böyük əhəmiyyət verirdilər. Elmin, təhsilin, tərbiyə-
nin böyük gücünə inanan və onu təbliğ edən Nizami Gəncəvi bəzən irsiyyətin mütləq təsirini 
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inkişafın əsas amili kimi götürürdü. İnsanın cəmiyyətdə düzgün tərbiyə edilməsində bir sıra 
amillər mühüm rol oynayır. İnsan ayrı-ayrı yaş dövrlərində fiziki, psixi və mənəvi cəhətdən 
müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olur, onun xarakterində müəyyən yeniliklər, dəyişikliklər yara-
nır. Buna görə də cəmiyyətimizin üzvü olan insan bilməlidir ki, hansı şəraitdə və hansı amillərin 
təsiri altında inkişaf edir, onun inkişafında irsiyyətin, mühit və tərbiyənin rolu nədən ibarətdir. 

Bu məsələlərin dərindən öyrənilməsi və tərbiyənin roluna dair həm qədim dövrlərdə, həm 
də sonralar müxtəlif fikirlər irəli sürülmüş, uzun mübahisələr və tədqiqatlar aparılmışdır. Hələ 
qədim yunan mütəfəkkirləri Sokrat, Platon və Aristotel insan həyatında tərbiyənin böyük rolu 
olduğunu göstərmişlər. Platon (e.ə. 347-127-ci illər) “Qanunlar” əsərində yazmışdır: “İnsanı 
həqiqətən tərbiyə etsək o, ən sakit və ilahi məxluq olar”. Bununla belə, sonralar başqa fikirlər 
irəli sürüldü. Məsələn, orta əsrlərdə insanın inkişafında irsiyyəti həlledici amil hesab edirdilər. 
”İrsiyyət nəzəriyyəsi” tərəfdarları belə deyirdilər ki, insanın qabiliyyəti, zəka, ideya və əxlaqi 
sifətləri, iradəsi ilə xasiyyəti anadan gəlmədir. Bu keyfiyyətlər uşaq doğularkən valideynindən 
ona irsən keçir. O vaxtkı iqtisadi və ictimai şəraitdən irəli gələn təlimə görə, bilikli, mərifətli, 
bacarıqlı insanlar böyüdükdə valideynlərinə oxşamalıdırlar. 

Y.A. Komenski “Böyük didaktika” adlı əsərində yazırdı: “Bizə təbiət əxlaqı verirsə də, 
biliyi və xeyirxahlığı vermir”. Komenski şəxsiyyətin inkişafı üçün məktəb, təlim-tərbiyə işini 
təkmilləşdirməyi, təlimin insan tərbiyəsi üzərində ciddi çalışmasını zəruri bilirdi. 

İngilis filosofu Con Lokk (1637-1704-cü il) “İdeyaların fitriliyi” nəzəriyyəsinə qarşı çıxa-
raq, vaxtilə Aristotel tərəfindən qaldırılan bu ideyanın əsasında özünün məşhur “Fabula rasa” 
(ağ) nəzəriyyəsini irəli sürdü. Con Lokkun fıkirincə, insan dünyaya gəldikdə, irsən ona heç bir 
qüvvə verilmir. Uşağın ruhu ağ lövhəyə bənzəyir, bu təzə ağ lövhə üzərində tərbiyə vasitəsilə 
hər nə istəsən yazmaq olar. Uşaqda istənilən keyfiyyəti tərbiyə etmək, yaratmaq olar. 

Təhsil cəmiyyətin bütün təhsil müəssisələrinin şəxsiyyətinə məqsədyönlü təsirlərdən, so-
sial-mədəni mühitin təsirindən və şəxsiyyətin özünün bu prosesin fəal subyekti kimi iştirakın-
dan ibarət sosial, sosial-mədəni prosesdir. Ətraf mühit insan cəmiyyətinin inkişafı və fəaliyyə-
tinin baş verdiyi təbii və sosial şəraitin məcmusu kimi şəxsiyyətə münasibətdə onun forma-
laşması və inkişafı üçün zəruri şərt kimi çıxış edir. 

Təhsil mühiti şagird tərəfindən özünü uğurla həyata keçirə biləcəyi “öz” mühiti kimi qəbul 
edilməlidir. Tərbiyənin əsas məsələsinə gəlincə isə  S. Rubinşteyn hesab edirdi ki, insanı min-
lərlə tellə həyatla bağlamaq ki, hər tərəfdən onun üçün əhəmiyyətli, onun üçün cəlbedici, özü-
nün hesab etdiyi vəzifələrlə üzləşsin. öz, onun üçün cəlb olunur. Bu vacibdir, çünki bütün əx-
laqi problemlərin, davranışdakı bütün sapmaların əsas mənbəyi insanlarda biganəlik zamanı 
formalaşan mənəvi boşluqdur. 

Ətraf mühit insanı həyatı boyu əhatə edən hər şeydir: təbii amillər (iqlim, təbii şərait və 
ehtiyatlar); ailə, yaxın ətraf; sosial mövcudluq şəraiti (N.P. Volkova) və ya insana kortəbii tə-
sir göstərən və onun inkişafına böyük dərəcədə təsir edən xarici hadisələr kompleksi (N.M. 
Fitsula). İnsan mühitdə sosiallaşır, yəni cəmiyyətdə həyat üçün zəruri olan sosial təcrübəni, 
dəyərləri, norma və münasibətləri mənimsəyir, sosial əlaqələr sisteminə cəlb olunur. Şəxsiy-
yətin sosiallaşması problemləri sosial pedaqogika tərəfindən öyrənilir. Sosiallaşmanın əsas 
amillərinin dörd qrupunu müəyyən edir: 1) mikro işçilər (ailə, məhəllə və mikro-cəmiyyət, 
həmyaşıd qrupları, müxtəlif təhsil təşkilatları); 2) mezochinniki (ölkə bölgəsi, kənd, qəsəbə, 
şəhər, kütləvi informasiya vasitələri, subkulturalar); 3) makro amillər (ölkə, etnik qrup, cə-
miyyət, dövlət); 4) meqaçinniki (kosmos, planet, insanlıq). Müxtəlif yaş dövrlərində müxtəlif 
intensivliyə malik bu amillər sosiallaşmaya, deməli, şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına 
təsir göstərir. 
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Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin formalaşmasına ilk növbədə genetik faktorlar, ailə, 
sonra isə müvafiq olaraq məktəb, ətraf mühit, təlim-tərbiyə və digər faktorlar təsir etdiyi ha-
mımıza məlumdur. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi vacib bir mövzuya həsr edil-
məsi ilə bağlıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki,  məqalədə şəxsiyyətin psixoloji 
mahiyyəti, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər, bu amillər içərisində təhsil və ətraf 
mühitin əsas rola malik olması elmi əsaslarla təhlil edilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə 
bilərlər. 
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Известно, что на формирование личности влияют сначала генетические факторы, 

семья, а затем, соответственно, школа, окружающая среда, воспитание и другие фак-
торы. В статье «Роль среды и воспитания в формировании личности» на научной ос-
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are analyzed psychological nature of personality, factors influencing the formation of 
personality, and the main role of upbringing and environment among these factors. 
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Müəllim hazırlığı prosesində, xüsusilə də peşəyönümünə yiyələnmədə peşəyə verilən tə-

ləblər içərisində müəllim şəxsiyyəti mühüm yer tutur. Bu fenomen kompleks halda müəllim 
hazırlığı üçün zəruri olan cəhətləri özündə birləşdirir. Son dövrdə müəllim peşəsinin seçimin-
də say baxımından çoxluq müşahidə olunmaqdadır. Bu baxımdan müəllim şəxsiyyətinə və pe-
şəsinə verilən psixopedaqoji tələblərin araşdırılması və təhlili aktuallıq təşkil edir.  

Müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblər yalnız tələbədə şəxsiyyət keyfiyyətləri formalaşdır-
mağı və ya inkişaf etdirməyi nəzərdə tutmur. Hesab edirik ki, burada şəxsiyyətin dəyərləri, 
istiqamətləri, motivləri, idealları, peşəyönümü və s. kimi cəhətlər əsas götürülməlidir. Müəl-
lim şəxsiyyətinə verilən tələblər dedikdə bir sıra suallara cavab vermək tələb olunur. Müəllim 
nəyin naminə çalışır, hansı məqsəd və məsələləri qoyur, məqsədlərə nail olmaq və məsələləri 
həll etmək üçün hansı üsulları və vasitələri seçir. Tələbələrin müəllim  peşəsinə hazırlığında 
belə layihələndirilmə hazırlığın kompleks həyata keçirilməsi üçün psixopedaqoji şərtlərin 
ödənməsini tələb edir. Bu baxımdan müəllim əməyində, pedaqoji fəaliyyətdə şəxsiyyət mər-
kəzi amildir.  

A.K. Markova özünün tədqiqatlarında müəllimin şəxsiyyətinin strukturuna aşağıdakıları 
aid edir: 

— Şəxsiyyətin motivasiyası (şəxsiyyətin istiqamətliliyi və onun növləri); 
— Şəxsiyyətin xassələri (pedaqoji qabiliyyətlər, xarakter və onun cizgiləri, psixi proseslər 

və şəxsiyyətin emosional-iradı vəziyyəti); 
— Müəllimin şəxsiyyətinin təkrarolunmazlığını və unikallığını təyin edən şəxsiyyətin in-

teqral xarakteristikaları (pedaqoji özünüdərk, fərdi üslub, kreativlik) (5, s. 42). 
Əlbəttə, şəxsiyyətin motivasiyası onun dəyər istiqamətlərinin, motivlərin, məqsədlərin, 

maraqlarının və idealların daxil olduğu elementlərlə şərtləndirilmişdir. Bu mənada  müəllim 
şəxsiyyətinin strukturunda motivasiyanın rolu böyükdür. Məhz peşədə qalmaq, öz fərdi inki-
şafını peşə ilə bağlamaq motivasiyası müəllim hazırlığı üçün başlıca təhrikedici amildir. Tə-
ləblərin müəllim peşəsinə marağının artırılması üçün müxtəlif stimullaşdırıcı  vasitələrdən is-
tifadə edilməsi onun şəxsiyyətinin strukturunda motivasiyanın sabitliyinə və optimallaşmasına 
zəmin yarada bilir. 

Problemə həsr olunmuş xüsusi tədqiqatlar göstərir ki, şagirdlərin xarici görünüşü, yumor 
hissi, ədalət hissi, səbir, həvəs, yaradıcılıq, qayğı və şagirdlərlə daima maraqlanma ilə bağlı 
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elastiklik kimi şəxsi xüsusiyyətlərin hamısı müəllimlərin fəaliyyətinin effektivliyinin artırıl-
masına köməklik göstərir. Bura həmçinin tədris, təlim və vəzifə funksiyaları ilə bağlı müəlli-
min mövqeyi və dəyərləri də daxildir ki, bunların hamısı onun əldə olunan biliklərin necə seç-
məsinə, qiymətləndirməsinə, başa düşməsinə, habelə təcrübədə onlardan necə faydalandığına 
öz təsirini göstərir. Çünki həmin təcrübə məhz bu biliklərlə formalaşır. Bununla yanaşı müəl-
lim şəxsiyyətinə verilən tələblər müəllimin mövqeyində də öz əksini tapmışdır. Müəllimlərin 
mövqeyi onların vəzifələrinə qarşı olan sadiqliyinin dərəcəsinə, onların şagirdlərə necə dərs 
keçmələrinə və onlara qarşı necə davrandıqlarına, habelə, özlərinin peşədə inkişafını necə qə-
bul etdiklərinə öz təsirini göstərir (7, s. 357). Xüsusilə, öz tələbələrindən çox şey gözləyən və 
bütün şagirdlərə tədrisi aşılamaqda israrlı olan müəllimlər adətən daha çox effekt əldə edirlər.  

Müəllimlərin fəaliyyətin effektivliyinin artırılmasına köməklik edən daha bir amil özləri-
nin mövcud işinə qarşı sədaqət hissi və tələbələrin, onların ailələrinin şəxsi həyatına qarşı olan 
maraqlarıdır. Bununla yanaşı bu keyfiyyətlərə “özünüdərketmə” və düşünmə qabiliyyətini də 
aid etmək olar. Çünki bu amillər müəllimin öz hərəkətləri və özü üzərində tənqidi və diqqətli 
düşünməyi nəzərdə tutur. Müəllim şəxsiyyəti və ona verilən tələblər müəllimin peşəkar vəzifə 
funksiyaları ilə əlaqədar olan, ibtidai təhsil və fasiləsiz təhsil vasitəsilə tərbiyə və inkişaf edilə 
biləcək şəxsi keyfiyyətlər daxildir. M.Ə. Həmzəyev bununla bağlı yazır: “Müəllim şəxsiyyəti 
onun əməyinin sosial istiqamətini müəyyən edən əsas amildir. Müəllim əməyi çoxcəhətli psixi 
reallıqdır.  Burada bir-biri ilə vəhdətdə olan üç cəhət xüsusi diqqəti cəlb edir. Bunlar pedaqoji 
fəaliyyət, pedaqoji ünsiyyət və müəllim şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərindən ibarətdir. Onlar va-
hid məqsədə-cəmiyyətin sosial sifarişini həyata keçirməyə yönəlsələr də bir-birini təkrar et-
mirlər” (3, s. 170). 

Müəllim hazırlığında müəllimin şəxsiyyətinin sturkturunda pedaqojiyönlülük də mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatlar (Markova A.K., 1993) göstərir ki, pedaqojiyönülülük müəl-
limin öz peşəsinə motivasiyadır. Burada əsas cəhət müəllimin şəxsiyyətinin inkişafına təsirli 
istiqamətdir və o yalnız  uşaqlara sevgi ilə məhdudlaşa bilməz. Sabit pedaqojiyönlülük müəl-
limə öz işində maneələri və çətinlikləri dəf etməyə kömək edən müəllim olmaq və müəllim 
olaraq qalmaq cəhdidir. Müəllimin şəxsiyyətinin yönlülüyü onun bütün peşəkar həyat fəaliy-
yətində və ayrı-ayrı pedaqoji situasiyalarda təzahür edir, onun qavramasını və davranış mənti-
qini, insanın bütün simasını təyin edir (5, s. 42).   

McBer (2000) müəllimlərlə keçirilmiş müsahibə seriyasından 16 “peşə xüsusiyyəti”, o 
cümlədən şəxsi xüsusiyyətləri və fərdi mövqeləri müəyyən etmiş və daha sonra  onları beş 
qrupa ayırmışdır: 

1.  Peşəkarlıq: sədaqət, inam, etibarlılıq, hörmət;  
2. Təfəkkür: analitik və konseptual təfəkkür;  
3. Gözlənilən nəticələr: yüksək məqsədlərə nail olmaqdan azad etmək, daima həqiqəti 

dərk etməyə cəhd göstərmək (məsələn, şagirdlər, qanun-qayda) və təşəbbüskar olmaq;  
4. Liderlik: elastiklik, şəffaflıq, öyrənməyə həvəs;  
5. Başqaları ilə münasibət: təhsil prosesində iştirak edənlərlə effektiv qarşılıqlı əlaqə, birgə 

iş bacarıqları, dərketmə. 
Müəllimin peşəkarlığı bir sıra meyarlara cavab verməlidir. B. Əliyev, K. Əliyeva, R. Cab-

barov (4) onları aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 
1. Obyektiv meyarlar: pedaqoji fəaliyyətin effektiv təşkili (onun əsas növlərini öyrədici, 

inkişafetdirici, tərbiyəedici, habelə pedaqoqun fəaliyyətinə kömək edən-diaqnostik, korrek-
sion, konsultosion, təşkilatı-idarəedici, özünütəhsil və s.) 

2. Subyektiv meyarlar: davamlı pedaqoji istiqamətlənmə (peşədə qalmaq istəyi), dəyərlər, 
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özünə peşəkar kimi münasibət, əməkdən məmnunluq: 
3. Prosessual meyarlar: pedaqoqun fəaliyyətində sosiallığa uyğun humanistik yönümlü 

texnologiyalardan istifadə; 
4. Nəticəvi meyarlar: pedaqoji əməkdə cəmiyyət tərəfindən sifariş olunan (iştirakçıların 

şəxsiyyətinin formalaşdırlrması, sürətli və dinamik cəmiyyətdə həyata hazırlığın təmin olun-
ması) nəticələrə nail olmaq (4, s. 154).  

Müəllim şəxsiyyətinin strukturunda pedaqoji qabiliyyətlərin çox böyük önəmi var. Peda-
qoji qabiliyyətləri şəxsiyyətin pedaqoji əməyin obyektinə, vasitələrinə, şərtlərinə və tərbiyə 
olunanın axtarılan keyfiyyət və şəxsiyyətinin formalaşmasının produktiv modellərinin yaradıl-
masına qarşı spesifik həssaslığından ibarət olan sabit fərdi xassələri kimi təyin edirlər. Tədqi-
qatçılar pedaqoji qabiliyyətlərin iki böyük qrupunu ayırd edirlər: 

1.  Müəllimin şagirdin şəxsiyyətinin fərdi özünəməxsusluğuna daxil olmaq və özü – özünü 
başa düşmək imkanını təyin edən perseptiv – refleksiv qabiliyyətləri. Bu qabiliyyətlər aparıcı-
dır. 

2.  Digər insana təsir etmək bacarığı ilə bağlı olan proyektiv, konstruktiv, idarəetmə qabi-
liyyətləri.  

3.  Perseptiv – refleksiv pedaqoji qabiliyyətlər. Buraya digər insanın öyrənilməsi, başa dü-
şülməsi, başqasının dərdinə şərik olmaq qabiliyyəti, onun nöqteyi-nəzərində dayanmaq və s. 
kimi qabiliyyətlər daxildir.  

Müəllimin şəxsiyyətinin digər cəhətləri onun xarakteri ilə bağlıdır.   
Məqalədə verilmiş informasiyaları ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, tələblə-

rin müəllim peşəsinə hazırlığında özünü göstərən ciddi psixopedaqoji problemlər məktəb hə-
yatının pedaqoji təhsillə inteqrasiyasının və ya əlaqəsinin zəif olmasıdır. Zəruri olan biliklər 
sisteminin tələbələrə verilməsi, onların peşəyə hazırlığını təmin etmir. Hər bir müəllim olmaq 
istəyən tələbə psixoloji və pedaqoji bilikləri dərindən mənimsəməli, onun praktikaya tətbiqi-
nin psixopedaqoji mexanimzlərinə yiyələnməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsilin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində  müəllim 
şəxsiyyətinin də bu tələblər nəzərə alınaraq formalaşdırılması və bu yolda qarşıya çıxan prob-
lemləri müəyyən edib onların həll yollarının axtarılması məqalənin aktuallığını sübuta yetirir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllim hazırlığında müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblərin nə-
zərə alınması və formalaşdırılmasının psixopedaqoji istiqamətdə təhlili məqalənin elmi yenili-
yini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllimlər, müəllim olmağa hazır-
laşanlar, psixoloqlar,  və pedaqoji profildə təhsil alan tələbələr istifadə edə bilərlər.  
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Г.А. Худа-заде  
 

Требования к личности и профессии  
учителя в современности 

 
Резюме 

 
Становление личности педагога и ее проявление в педагогической деятельности тес-

но связано с управлением педагогическими способностями. При этом способность 
влиять на отдельные действия другого человека и его поведение в целом, ориентиро-
ваться на мотивы и цели учащегося и управлять ими через них, не превращать управле-
ние в манипулирование другим человеком. Обеспечение последовательной ориентации 
этих умений в структуре личности педагога может быть залогом профессиональной 
подготовки педагога. 

 
K.A. Xuda-zada  

 
Requirements for the personality and  

profession of a teacher in modern times 
 

Summary 
 

The formation of the teacher's personality and its manifestation in pedagogical activity is 
closely connected with the management of pedagogical abilities. At the same time, the ability 
to influence individual actions of another person and his behavior as a whole, to focus on the 
motives and goals of the student and manage them through them, not to turn management into 
manipulating another person. Ensuring a consistent orientation of these skills in the structure 
of the teacher's personality can be the key to the teacher's professional training. 
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climate 
        
Şəxsiyyət sosial varlıqdır. Bu mənada şəxsiyyətin formalaşması onun yaşadığı cəmiyyətlə, 

iştirak etdiyi münasibətlər sistemi ilə sıx şəkildə bağlıdır. Cəmiyyət şəxsiyyətə təsir edir və 
onun gələcəkdə necə olacağını əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən edir. Cəmiyyətdə qarşılıqlı mü-
nasibətlər işgüzar və şəxsi münasibətlər formasında reallaşır və qarşılıqlı əlaqəni şərtləndirir. 
O, ünsiyyətdə həyata keçirilir və eyni zamanda ünsiyyətdə iz qoyur, onun bir növ məzmunu 
rolunu oynayır. 

Tələbə mühitində şəxsiyyətlərarası münasibətlərin müəyyən sistemi yaranır, kiçik (qeyri-
rəsmi) qruplar formalaşır. Belə qruplardakı qarşılqlı münasibətlər özünəməxsus xüsusiyyətlə-
rə malik olur: insanların sayının az olması sıx şəxsi, üz-üzə vasitəsiz əlaqələrin təzahür im-
kanlarını artırır; münasibətlər simpatiya hissinin, maraq və meyllərin birliyi, xarakter və dav-
ranışda ümumi xassələrin əsasında formalaşır; qrupda ənənələr, qaydalar, vəzifələr və sanksi-
yalar ortaya çıxır. 

Məlumdur ki, çoxsaylı tələbatlar arasında ünsiyyət tələbatı fərdin ünsiyyət mədəniyyətinin 
tərkib hissələrindən biri kimi xüsusi əhəmiyyətlidir. Ünsiyyətdə insan təkcə ətrafdakıları de-
yil, özünü də öyrənir, ictimai həyat təcrübəsinə yiyələnir. Ünsiyyət tələbatı insanlarla müxtəlif 
əlaqələrin qurulmasına kömək edir, bilik və təcrübə, hisslər və fikir mübadiləsini stimullaşdı-
rır və kollektiv münasibətlər fonunda dosta şəxsi ehtiyac, dostluq şəklində özünü göstərə bi-
lər; və bunlar şəxsiyyətin fəallığının mənbəyidir (5, s. 736). Kollektiv münasibətlər fonunda 
tələbələrin ünsiyyəti fərdin “başqa Mən”lərlə dialoqu şəklində baş verən mənəvi dəyərlərin 
mübadiləsidir. Müasir təhsil yüksək təşkilatçılıq, məsuliyyətli bağlılıq, mənəvi münasibətlərin 
və maraqların zənginliyi ilə xarakterizə olunan tələbələr arasında birliyin inkişafına lazımi də-
rəcədə kömək etməlidir, bu da təhsil subyektləri arasında şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqənin 
səmərəliliyini artıra bilər. Buna görə də tələbə komandasına müraciət və orada yaranan müna-
sibətlər kifayət qədər vacibdir. Çox vaxt qruplarda əlverişli atmosfer yalnız təhsilin son illə-
rində yaranır və buna görə də dostluq münasibətlərinin, qarşılıqlı anlaşmanın, qarşılıqlı dəstə-
yin və qarşılıqlı qəbulun formalaşdığı bir komanda kimi bir qrup yaratmaq üçün məqsədyönlü 
iş aparmaq məsələsi yaranır.  

A.N. Leontyevin əsərlərində şəxsiyyət onun fəaliyyətindən ayrılmaz element kimi götürü-
lür, tələbatları ödəmək üçün şəxsiyyət məqsədyönlü fəaliyyət göstərir. Şəxsiyyət həm şərt, 
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həm də fəaliyyətin məhsulu kimi çıxış edir. Bir şəxs eyni vaxtda bir neçə fəaliyyət növü ilə 
məşğul olduğundan, tələbənin yaşına uyğun olaraq aparıcı fəaliyyət təlimlə yanaşı, “fəaliyyət 
iyerarxiyası” haqqında danışmaq lazımdır. 

B.Q. Ananyevə görə, insan sosial bir fərd olaraq tarixi prosesin obyekti və subyektidir. 
Buna görə də bir fərdin xüsusiyyətlərində insanın bütün inkişafı boyu baş verənlərin sosial 
mahiyyəti ən dolğun şəkildə açılır. Müəllif əsərlərində insanın şəxsiyyət kimi inkişafı, onda 
müxtəlif struktur blokların formalaşması, insanın fəaliyyət subyekti kimi inkişafı, onun fərdi-
liyinin formalaşması problemlərini irəli sürür və o, daima şəxsiyyət kimi formalaşır. Və bütün 
bu sadalananlarda ünsiyyətin rolunu izlədi. Buna görə də belə nəticəyə gəlmək olar ki, əgər 
tələbə vaxtının çox hissəsini təhsil qrupunda keçirirsə, bu, müəyyən mənada onun şəxsiyyəti-
nin inkişafına təsir edəcəkdir. Ünsiyyətin bütün əsas komponentlərini psixoloji proses kimi 
daha ətraflı təhlil edərək, B.Q. Ananyev, şifahi və şifahi olmayan ünsiyyət vasitələrini, onun 
daxili tərəfini, ünsiyyətdə iştirak edənlərin biliyini, şəxsiyyətlərarası bilikləri, ünsiyyətdə işti-
rak edən insanların daxili dünyasının rolunu və bütün kommunikasiyaya münasibətdə bu özəl 
proseslər arasında daimi əlaqələrin mövcudluğunu göstərir (4, с. 16). 

Sosial qarşılıqlı əlaqə insan həyatının ayrılmaz xüsusiyyətidir. Bizim hər günümüz digər 
insanlarla forma və məzmunca fərqli bir çox qarşılıqlı əlaqəni əhatə edir. Ən ümumi şəkildə, 
sosial qarşılıqlı əlaqəni “insanların başqalarının hərəkətlərinə reaksiya verməsi” kimi təyin et-
mək olar. 

Q.M. Andreeva qarşılıqlı əlaqəni birgə fəaliyyətin təşkili kimi şərh edir: birgə fəaliyyət za-
manı ünsiyyət təşkil olunur, məhz bu prosesdə insanlar həm məlumat, həm də fəaliyyət müba-
diləsi aparmalıdırlar, yəni birgə hərəkətlərin forma və normalarını işləyib hazırlamalıdırlar 
(3). 

V.N.Myasişevin tədqiqatları, bir insana münasibətin, bu insanla ünsiyyət quran insanların 
ağılının, hisslərinin, iradəsinin onun bütün əsas şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin təzahürlərinə necə 
təsir etdiyini öyrənməyə həsr edilmişdir. Eyni zamanda, o, daha çətin elmi problemi həll et-
məyə - ünsiyyətlə ünsiyyətdə iştirak edən insanların psixi prosesləri arasındakı əlaqəni açma-
ğa çalışdı. Onun mülahizələrinin gedişatı belə idi: ünsiyyətin daxili subyektiv əsaslarında, yə-
ni münasibətlərdə sapmalar baş verdikdə, insan müxtəlif insanlar üçün eyni olmasa da, az və 
ya çox dərəcədə güclü və sabit daxili gərginlik vəziyyətinə malikdir. Bu da mütləq onların 
qavrayışına və yaddaşına, təfəkkür və diqqətinə və affektiv-iradi sferasına təsir göstərir. 

Tələbə qrupu gələcək mütəxəssisin şəxsiyyətinin formalaşdığı ilk və əsas sosial məkandır. 
Tələbənin şəxsiyyətinə güclü sosiallaşdırıcı təsir tələbə mühitinin özü, tələbənin oxuduğu qru-
pun xüsusiyyətləri, digər qrupların xüsusiyyətləri və təhsil müəssisəsində mövcud olan kurslar 
tərəfindən həyata keçirilir. Tələbə qrupunda şəxsiyyətlərarası, emosional və işgüzar münasi-
bətlərin strukturlaşdırılması, formalaşması və dəyişdirilməsi, qrup rollarının bölüşdürülməsi 
və liderlərin irəli sürülməsi kimi dinamik proseslər mövcuddur və bütün bu proseslər şagird-
lərin öyrənmə fəaliyyətində və davranışında uğurlarına güclü təsir göstərir. 

Tələbə qrupunun yaş tərkibinin homogenliyi kimi xüsusiyyətləri (yaş fərqi adətən 5 ildən 
çox deyil), maraqların, məqsədlərin, psixoloji xüsusiyyətlərin yaş oxşarlığını müəyyənləşdirir 
və qrupun birliyinə kömək edir. Tələbə qrupunun əsas fəaliyyəti tədrisdir və təhsilin birləşmə-
si amilləri istehsal amillərindən daha zəifdir, buna görə də bəzən vahid komanda toplaşmır: 
hər kəs özbaşına iş görür. Tələbə qrupları həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi liderlər sistemi vasi-
təsilə özünüidarə əsasında fəaliyyət göstərir və müəllim tərəfindən müəyyən nəzarət tədbir-
lərinə məruz qalır. Burada aşağıdakı kimi sosial-psixoloji hadisələr özünü göstərir: 

— “kollektiv təcrübə və əhval-ruhiyyə”  ̶  fərdlərin komanda şəklində ətraf aləmdə baş ve-
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rən hadisələrə emosional reaksiyası; kollektiv əhval-ruhiyyə komandanın fəaliyyətini stimul-
laşdıra və ya maneə törədə bilər, münaqişələrə səbəb ola bilər, nikbin, laqeyd və ya narazılıq 
əhval-ruhiyyəsi ola bilər; 

— “kollektiv rəylər”  ̶ mühakimələrin, kollektiv həyat məsələlərinə baxışların oxşarlığı, 
müəyyən hadisələrin, qrup üzvlərinin hərəkətlərinin bəyənilməsi və ya rədd edilməsi; 

— təqlid, təklif və ya uyğunluq hadisələri, rəqabət fenomeni - fəaliyyətlərinin nəticələrinə 
emosional olaraq canfəşanlıq edən, uğur qazanmağa çalışan insanlar arasında qarşılıqlı əlaqə 
forması. 

Tələbə yaşlarında həmyaşıdları ilə ünsiyyət gənclərin status və rolları mənimsəmələri, ye-
ni sosial mühitdə ünsiyyət bacarıqları və ünsiyyət üslublarını inkişaf etdirmələri üçün bir vasi-
tədir. Bu ünsiyyətin qrupa aidiyyəti, muxtariyyəti, emosional rifahı və sabitliyi haqqında 
məlumatlı olmasına kömək edən bir növ emosional təmas kimi çıxış etməsi də vacibdir. 

Qrupda ünsiyyətin effektivliyi şəxsi və sosial-psixoloji şəraitdən və ilkin şərtlərdən asılı-
dır. Psixologiyada bunlara aşağıdakılar daxildir: ünsiyyətin məqsədlərini aydın başa düşmək; 
müvafiq motivlərin olması; rabitə vasitələrinə malik olmaq; tələbələrin ünsiyyət bacarıq və bi-
liklərinin formalaşdırılması. 

Tələbə qrupunda mikroqrupların öyrənilməsi, onları ayırd etmək bacarığı kuratorun işinin 
tərkib hissəsidir. Mikroqrup daxilində onların öz normaları və qrup həyatının qaydaları müəy-
yən edilir və bu qruplarda ən çox dəyişikliklərə məhz mikroqrup məruz qalır. Yeni qrupa da-
xil olan tələbə ilk növbədə onu qəbul edəcək və davranışını bəyənəcək mikroqrup seçimi qar-
şısında qalır. Müəllim öz işində mikroqrupun, xüsusən də dominant mövqe tutanların reaksi-
yasını nəzərə alaraq hərəkət etməlidir. 

V.V. Boyko metodikasından istifadə edərək tələbələrdə (4 qrup) empatiya səviyyəsini öy-
rənməyə çalışdıq. Respondentlərin 10%-nin çox yüksək səviyyədə, 60%-nin orta səviyyədə 
empatiyaya sahib olduğunu, respondentlərin 30%-nin isə lazımi səviyyədə qiymətləndirilmə-
diyini müəyyən etdik. Əsasən, tələbələr semantik məqamları qorumaqla başqa bir insanın 
dünyasına nüfuz edə və başqalarının əhval-ruhiyyəsindəki dəyişikliklərə həssaslıqla özünü 
onun yerinə qoya bilirlər. Başqa bir insanı dərindən və dəqiq başa düşmək, onun təcrübələrini 
özününkü kimi hiss etmək, eyni zamanda öz problemlərini dərk etməyə kömək edən dərin nə-
zakət, şübhəsiz ki, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edir (2). 

Tədqiqat qrupunda münasibətlərə dair sorğu aşağıdakıları göstərdi: respondentlərin 60%-i 
ümumiyyətlə öz qruplarından və orada yaranan münasibətlərdən razıdır, 40%-i münasibətlər-
də nəyisə dəyişmək arzusundadır. 35%-i sinif yoldaşları ilə mehriban münasibət qurub, 65%-i 
qrupun bütün üzvləri ilə eyni şəkildə ünsiyyət qurur, o qədər də yaxın deyil, amma tam ayrı 
da deyil. 

Qrup üzvlərinin onlara təsirinin mahiyyəti ilə bağlı respondentlərin bəzi ifadələrini təqdim 
edək: “Sinif yoldaşlarımla ünsiyyətdə olanda daha açıq gözlü oluram. Bu, mənə insanın əsl 
emosiyalarını görməyə kömək edir”; “Sinif yoldaşımla ünsiyyət başqalarına və özümə qarşı 
hörmətli münasibət formalaşdırmağa kömək etdi. 

Adından, statusundan, vəzifəsindən və yaşından asılı olmayaraq hər kəsə hörmətlə yanaş-
maq lazımdır”; “Qrupun şən üzvləri ilə ünsiyyət məndə bir çox həyati vəziyyətlərə nikbin 
baxmaq bacarığını inkişaf etdirdi”; “Qrupum sayəsində başqa insanları dinləməyi və eşitməyi 
öyrəndim, başqalarının çatışmazlıqlarına daha dözümlü oldum”; “Qrupla ünsiyyət mənə özü-
mü anlamağa, bilmədiyim şeyləri özüm üçün kəşf etməyə kömək etdi”. Tələbələrin bəziləri 
insanlardan məyus olduqlarını, onların “kölgə” tərəfini görərək, insanlara nifrət, fərdiyyətçi-
lik, təşəbbüs göstərmək istəməmələrini formalaşdırdıqlarını bildirdilər. Unutmayaq ki, rifah, 
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psixi sağlamlıq, təhsil və gələcək peşə fəaliyyətinin məhsuldarlığı, tələbənin özünü həyata ke-
çirmə dərəcəsi şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqənin xarakterindən, xüsusiyyətlərindən və uğu-
rundan asılıdır. Tədqiqat göstərir ki, universitetdə tələbə qrupunda rahat münasibətlərin for-
malaşmasına töhfə verən əlverişli psixoloji iqlim yaratmaq lazımdır; tələbələri birləşdirmək 
üçün tədbirlər keçirilməlidir, çünki yalnız yüksək inkişaf səviyyəsinə malik bir komandada ən 
yaxşı xarakter əlamətlərinin formalaşması üçün ən əlverişli imkanlar yaradılır. 

Məqalənin aktuallığı. Ünsiyyət prosesində insan həm ətrafdakıları, həm də özünü özünü 
dərk edir sosial təcrübə qazanır. Tələbə kollektivində simpatiya və antipatiya, sağlam psixo-
loji iqlim  şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbə mühitində şəxsiyyətlərarası münasibətlərin müəyyən sis-
temi, (qeyri-formal) kiçik qruplar formalaşır. Şəxsiyyətin ünsiyyət mədəniyyyətinin bir his-
səsi kimi ünsiyyətə tələbat mühüm rol oynayır. Ünsiyyətdə simpatiya və antipatiya münasi-
bətləri özünü təzahür etdirir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.Н. Гахраманова  

 
Роль межличностных отношений  

в формировании личности студента 
 

Резюме 
 

Становление человека тесно связано с обществом, в котором он живет, и системой 
отношений, в которых он участвует. В обществе взаимоотношения принимают форму 
деловых и личных отношений и обусловливают взаимодействие. В студенческой среде 
формируется определенная система межличностных отношений, формируются малые 
(неформальные) группы. Общеизвестно, что среди множества потребностей особое 
значение имеет потребность в общении как неотъемлемая часть культуры общения лич-
ности. В общении человек познает не только окружающих, но и самого себя, приоб-
ретает опыт социальной жизни.  
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G.N.  Gahramanova  
 

The role of interpersonal relationships  
in the formation of student personality 

 
Summary 

 
The formation of an individual is closely connected with the society in which he lives and 

the system of relations in which he participates. In society, mutual relations take the form of 
business and personal relations and condition the interaction. A certain system of 
interpersonal relationships is formed in the student environment, small (informal) groups are 
formed. It is well known that among the many needs, the need for communication is 
especially important as an integral part of an individual's culture of communication. In 
communication, a person learns not only those around him, but also himself, and acquires the 
experience of social life.  
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Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin  
idrak maraqlarının eksperimental tədqiqi 
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Açar sözlər: idrak maraqları, təfəkkür, emosional reaksiyalar, diaqnostika, motiv 
Ключевые слова: познавательные интересы, мышление, эмоциональные реакции, 

диагностика, мотив 
Key words: cognitive interests, thinking, emotional reactions, diagnostics, motive 
 
Kiçik məktəbli yaş dövrü – ibtidai məktəb təliminin mərhələlərinə uyğunlaşan uşaqların 

inkişaf mərhələsidir. İdrak maraqları kiçik yaşlı məktəblilərdə mühüm təlim amili və şəxsiy-
yətin təşəkkülünün zəruri həyat amilidir. Məktəbdə qarşıya qoyulan məqsədlərə uğurla nail 
olmaq üçün ilk növbədə məktəblilərin təlim maraqlarını inkişafı üçün əlverişli, optimal şərait 
yaradılmalıdır ki, şagirdləri öyrəndikləri cisim və hadisələrdə aktiv, məqsədəuyğun maraqla-
rını inkişaf etdirsin. Dərsdə düzgün planlaşdırılmış iş şagirdlərdə idrak maraqlarının tədricən 
inkişafını və güclənməsini şərtləndirir.  

Bunun üçün bir sıra metodikalardan istifadə olunur: 
1. Məktəb motivasiyasının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi” metodikası (N. Luskanova). 

Metodikanın məqsədi: şagirdlərin təlimə, təlim prosesinə münasibətini, habelə məktəb situasi-
yasına emosional reaksiyanı müəyyən etmək. 

2. “Dərs pilləkənı” metodikası (N.V. Elfimova). Bu metodika əlavə qismində aparılmış-
dır. Məqsəd şagirdlərin onlar üçün hansı fənlərin maraqlı olmasını müəyyən etməkdir. Ekspe-
rimental material kartlardan ibarət olmuşdur. Həmin kartlarda təlim fənlərinin adları yazılmış-
dır. Sonra şagird hər bir təlim fənninə öz münasibətini ifadə etmək və “Dərs pilləkən”ini qur-
malıdır. Əgər əsas təlim fənləri yuxarı pilləkəndə durursa (I-IV), deməli, orada münasibətlər 
müsbətdir, əgər təlim fənləri aşağı pilləkanında qoyulubsa orada münasibət mənfidir. 

Beləliklə, idrak maraqlarının diaqnostikası dedikdə, təlim prosesinin inkişafı, idrak maraq-
larının inkişaf səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verən müxtəlif metodların məcmusu başa 
düşülür. Q.İ. Şukinanın tədqiqatlarına istinad edərək tərəfimizdən idrak maraqlarının üç sə-
viyyəsi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatçıların fikrincə, idrak maraqlarının diaqnostikası psixo-
loji-pedaqoji metodlar kompleksinin tətbiqi əsasında aparılır.  

Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqlarının öyrənilməsi məqsədilə 
221 saylı məktəbdə tədqiqat aparılmışdır. Tədqiqatda III sinif şagird- lərindən ibarət 26 nəfər 
şagird sınanılan şəxs qismində iştirak etmişdir. 

İdrak maraqlarının səviyyəsini müəyyən etmək üçün V.İ. Lozov və Q.İ. Şukina tərəfindən 
təklif edilmiş göstəricilər əsas götürülmüşdür: 

— təlimə münasibət, təlimə maraq; 
— tapşırıqların yerinə yetirilməsində müstəqillik; 
— diqqət (müəllimin izahını diqqətlə dinləmək, fikirləri mərkəzləşdirmək, tərəddüd); 
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— şagirdlərin sualları, müəllimlərə müraciət; 
— şagirdlərin öz arzu və istəklərinin fəaliyyətində iştirak etmələrinə cəhd, öz nöqteyi-nə-

zərini ifadə etmək arzusu. 
Müəyyən edilmiş meyarlar əsasında idrak maraqlarının yüksək, orta və aşağı səviyyələri 

müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın nəticələrini nəzərdən keçirək: 
1 .“Məktəb motivasiyasının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi” metodikası (N. Luskano-

va). Məqsədimiz şagirdlərin təlimə, təlim prosesinə münasibətini, habelə məktəb situasi-
yasına emosional reaksiyanı müəyyən etməkdir. 

 
 Cədvəl 1. 

Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin motivasiyasının diaqnostikasının nəticə-
ləri (%-lə) 

 
№ Səviyyələri Kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqlarının 

öyrənilməsi məqsədilə dərsdə şagirdlərin 
davranışının 

müşahidəsinin nəticələri 
nəfərlə faizlə 

1. Yüksək 12 nəfər 46% 
2. Orta 9 nəfər 35% 
3. Aşağı 5 nəfər 19% 

  
Şəkil 1-də təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin motivasiyasının diaqnostikasının 

nəticələri göstərilmişdir. 

 
 
Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, şagirdlərin 46%-də (12 nəfərdə) motivasiyanın yüksək 

səviyyəsi aşkar edilmişdir. Bu şagirdlər yüksək idraki motivləri ilə seçilir, onlar məktəbin və 
müəllimlərin tələblərini uğurla yerinə yetirməyə cəhd göstərirlər. Sınanılanların 35%-də (9 
nəfərdə) motivasiyanın orta səviyyəsi müşahidə edilmişdir. Belə şagirdlər məktəbdə özlərini 
yaxşı hiss edir, məktəbə tez-tez gedirlər ki, dostları ilə görüşüb ünsiyyət yaratsınlar. Bu şa-
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girdlərin idrak motivləri kifayət qədər formalaşmadığından təlim prosesi onları az cəlb etmiş-
dir. 

Şagirdlərin 19%-də (5 nəfərdə) motivasiyanın aşağı səviyyəsi qeydə alınmışdır. Belə şa-
girdlər təlimdə çoxlu problemlərlə, çətinliklərlə rastlaşır, müstəqil şəkildə çətinlikləri aradan 
qaldıra bilmirlər. Müəllimləri və sinif yoldaşları ilə ünsiyyətdə və münasibətdə problemlər ya-
ranır. 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu şagirdlərdə motivasiya kifayət qədər formalaşmamışdır.  
2. “Dərs pilləkəni” metodikası (müəllif N.V. Elfomova). Bu metodikanın köməyi ilə şa-

girdlərin özləri üçün hansı fənlərin maraqlı olduğunu müəyyən etmək olar. Metodikanı bütün 
siniflə eyni vaxtda, yaxud da ayrı-ayrı şagirdlərlə fərdi şəkildə aparıla bilər. 

Metodika üzrə alınmış nəticələr göstərmişdir ki, şagirdlər I yerdə (1-3 pillədə) riyaziyyatı 
(31,8%), ana dilini (45%), bədən tərbiyəsini (45,4%) qoyurlar. II yerdə (4-6 pillədə) şagirdlər 
üçün əhəmiyyətliyinə görə ana dili (25,9%), riyaziyyat (18,5%), ətraf mühitlə tanışlıq (11,1%) 
dayanır. III yerdə (7-8 pillədə) şagirdlər bədən tərbiyəsini (25,9%), ətraf aləmlə tanışlığı 
(18,5%), oxunu (18,5%), ana dilini (18,5%) və riyaziyyatı (14,8%) qeyd etmişlər. 

Bunlar bir daha göstərir ki, şagirdlər müxtəlif fənləri seçirlər. Eləcə də o göstəricilərinə 
görə o qədər əhəmiyyət kəsb etməyən məktəb uğurları: bədən tərbiyəsi, ətraf aləmlə tanışlıq 
və s. mühüm rol oynayır. 

Müşahidənin gedişində aparılan metodikanın kompleks təhlili kiçik yaşlı məktəblilərin id-
rak maraqlarının formalaşmasının üç səviyyəsini müəyyən etməyə imkan vermişdir: Sına-
nılanların 37%-də (10 nəfərdə) idrak maraqlarının formalaşmasının yüksək səviyyəsi aşkar 
edilmişdir. Bu şagirdlər üçün təşəbbüskarlıq, müstəqillik, idrak vəzifələri, işi həvəslə yerinə 
yetirməyə maraq və həvəs özünü göstərir. Çətinliklər yarananda şagirdlər inadkarlıq göstərir, 
nəticələrin əldə edil məsinə inadla yanaşırlar ki, yüksək nəticələr əldə etsinlər. Bu da onlarda 
böyük sevinc və məmnunluq hissi yaradır. Şagirdlərin 42%-də (11 nəfərdə) idrak maraqları-
nın orta səviyyəsi müşahidə edilmişdir. Bu şagirdlər üçün tapşırıqların qəbulunda yüksək mə-
suliyyətlilik xasdır. Tapşırıqların icrasında çətinlik çəkdikdə şagirdlər onlara emosional mü-
nasibət sərf etmirlər, kömək üçün müəllimə müraciət edirlər, tapşırıqların şərtini dəqiqləşdir-
mək üçün suallar verirlər, tapşırıqları sona qədər icra edirlər. Böyüklərlə birlikdə tapşırıqların 
həlli üsullarını axtarmaq həvəsi bunu bir daha sübut edir. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin 21%-də (5 nəfərdə) idrak maraqlarının aşağı səviyyəsi qeydə 
alınmışdır. Bu şagirdlər təşəbbüskarlıq nümayiş etdirmirlər, tapşırıqların yerinə yetirilməsi 
prosesində müstəqilliyini təzahür etdirirlər. Mənfi emosiyalar və çətinliklər təzahür edəndə 
onlara maraq göstərir, idraki suallar vermirlər, tapşırıqların icrasında mərhələlərlə izaha ehti-
yac duyurlar. 

 
      Cədvəl 2. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaşmasının nəticələri 
 
№ Səviyyələr Kiçik yaşlı məktəblilərin idrak 

maraqlarının formalaşmasının nəticələri 
(nəfərlə, %-lə) 

1. Yüksək 10 nəfər 37% 
2. Orta 11 nəfər 42% 
3. Aşağı 5 nəfər 21% 
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Şəkil 2. Kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaşmasının nəticələri 
Kiçik yaşlı məktəblilərdə idrak maraqlarının formalaşmasının nəticələrini nəzərdən keçi-

rək: kiçik yaşlı məktəblilərdə idrak maraqlarının formalaşmasının yüksək səviyyəsi 37% (10 
nəfər), orta səviyyə 42% (11 nəfər), aşağı səviyyə 21% (5 nəfər) olması halları qeydə alın-
mışdır. 

Müşahidələrin gedişində alınmış kompleks təhlillərin nəticələri kiçik yaşlı məktəblilərdə 
idrak maraqlarının formalaşmasının üç səviyyəsini: yüksək - 27%, orta - 42%, aşağı -21% 
müəyyən etməyə imkan vermişdir. Diaqnostikadan alınan nəticələr kiçik yaşlı məktəblilərin 
idrak maraqları gələcək inkişafı planlaşdırmağa və korrektə etməyə imkan vermişdir. 

Məqalənin aktuallığı. İdrak maraqları kiçik yaşlı məktəblilərdə mühüm təlim amili və 
şəxsiyyətin təşəkkülünün zəruri həyat amilidir. Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin 
idrak maraqlarını öyrənmək üçün bir çox metodikalardan istifadə edilir ki, bu da məktəblilərin 
motivasiyasını gücləndirir, onların təlimə marağını artırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqlarını 
öyrənmək üçün istifadə edilən metodikalar müəllif tərəfindən eksperimental şəkildə araşdırıl-
mış və nəticələr ümumiləşdirilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Р.Н. Джабраилова 

 
Экспериментальное исследование познавательных интересов 

младших школьников в учебной деятельности 
 

Резюме 
 

В научной статье показано, что познавательные интересы являются важным факто-
ром обучения младших школьников и важнейшим фактором формирования личности. 
Многие методы используются в учебной деятельности для изучения познавательных 
интересов младших школьников. В статье проведено экспериментальное исследование 
этих методов и результаты обобщены и отражены в таблицах и рисунках. 

 
R.N. Jabrayilova 

 
Experimental study of cognitive interests  

of young students in learning activities 
 

Summary 
 

The scientific article shows that cognitive interests are an important learning factor in 
young schoolchildren and a vital factor in the formation of personality. Many methods are 
used in learning activities to study the cognitive interests of young students. In the article, an 
experimental study of these methods was conducted and the results were summarized and 
reflected in tables and figures. 
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ция  
 
Psixoloji bir fakt olan motivasiyanın dəyişik bucaqlardan ələ alınmış olması bir çox tərifi-

nin edilməsinə səbəb olmuşdur. Motivlər ümumiyyətlə daxili və ya xarici olmaq üzrə iki ana 
kateqoriyaya ayrılar. Xarici motiv, fərdin xaricindən gələn təsirləri ehtiva edər. Bir şagirdin 
götürdüyü yüksək qeyd səbəbindən müəllimi tərəfindən təriflənməsi buna nümunədir. Daxili 
motiv isə, fərdin içində var olan ehtiyaclarına istiqamətli reaksiyalardır. Bütün davranışları-
mız daxili motivasiyamıza bağlıdır. Motivasiya hər vaxt şüurlu və müşahidə edilə bilən ehti-
yaclara istiqamətli olmaz. Adamı fərqində olmadan motivasiya edən şeylər vardır.  Kəslər hər 
vaxt öz motivasiyalarının səbəblərini anlamazlar. Bəzən fərqində olmadığımız şeylərdən ötəri 
motivasiya olarıq. Motivlənmə davranışlar, ətraf və digər fərdi faktorların qarşılıqlı təsiri nə-
ticəsində ortaya çıxmaqdadır. 

Motivasiya anlayışı insan orqanizmini davranışa itələyən, bu davranışların şiddət və enerji 
səviyyəsini təyin edən, davranışlara müəyyən bir istiqamət verən və davamını təmin edən 
müxtəlif iç və xarici səbəbləri, bunların işlək mexanizmlərini ehtiva etməkdədir. Etdiyimiz 
davranışların hansılarının motivasiya edilmiş, hansılarının edilməmiş olduğuna qərar vermək 
hər vaxt çox asan olmamaqla birlikdə motivasiya edilmiş bir davranışdakı hərəkətlər digərlə-
rinə nisbətlə daha mütəşəkkil olmuş, daha istiqamətləndirilmiş bir şəkildə cərəyan edər. Bu 
davranışların quruluşundakı canlılıq, sərf edilən enerji, dəyişməyə, dağılmağa qarşı olan mü-
qaviməti, davam müddətləri və s. bizə bu davranışların motivasiya edildiklərini göstərər. Öy-
rənmə motivasiyasını təsir edən daxili və xarici faktorlar vardır. Xarici faktorlar çox müxtəlif-
dir. Daxili faktorlar isə daha çox öyrənməyə və bacarmağa qarşı olan tutumlarınız, əlaqələri-
niz, diqqət səviyyəniz və şəxsiyyət xüsusiyyətləriniz kimi daxili səbəblərlə əlaqədardır. Xarici 
faktorların motivasiyası artırmadakı rolu əhəmiyyətli olmaqla birlikdə, daxili faktorlar olma-
dan xarici faktorlar çox vaxt lazımlı motivasiyası təmin etməz. 

Təlimdə motivasiya təhsilalanlarla əlaqəli olub, onları təlim prosesində iştirak etmək arzu-
ları ilə təmin edir. Fəaliyyətsizlik, zəif motivasiya ilə müşayiət olunan təlimdə təhsilalanlar 
özləri özlərini ruhlandırmaqda çətinlik çəkirlər. Yüksək motivasiya olunmuş öyrənənlərlə qo-
yulmuş məqsədlərə, təlimin nəticələrinə yiyələnmək mümkün və asan olduğu halda, zəif mo-
tivasiya edilmiş öyrənənlərlə təlimin məqsədlərinə nail olmaq çətinləşir. Fəal təlim prosesində 
motivasiya açar rolunu oynayır və ən güclü təhrikedici, təsiredici bir faktordur. Motivasiya 
haqqında nəzəriyyələr onun iki növünü qeyd edir: daxili (təbii) motivasiya və xarici motiva-
siya. Daxili motivasiya özündə daxili motivasiya faktorlarını, xarici motivasiya isə xarici mo-
tivasiya faktorlarını cəmləşdirir. Daxili faktorlara öyrənənlərin özlərinin daxili ehtiyaclarını, 
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maraqlarını aid etmək olar. Xarici dil fənlərinin öyrənilməsi zamanı mövcud olan daxili moti-
vasiyaya xarici vətəndaşlarla ünsiyyət qurmaq üçün yaranmış dil problemini daxili ehtiyac ki-
mi, öyrənmək istədiyi dilin ölkəsinə, tarixinə, mədəniyyətinə, əhalisinə və s. olan həvəsi öyrə-
nənin marağı kimi nəzərdən keçirmək olar. Öyrənmə həvəsini valideyn və müəllimin birgə 
fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş ümumi “bacarıq” da adlandırmaq olar. Motivasiya ilə bağlı 
araşdırmalarda xarici motivasiya ilə müqayisədə daxili (təbii) motivasiya daha təhrikedici, 
güclü və önəmli hesab edilir. Bəzi müəlliflər hətta motivasiyaya insanı müəyyən nailiyyətlər 
əldə etməyə sövq edən daxili təhrikedici qüvvə kimi tərif verirlər. Şagirdləri motivləmək üçün 
bəzi təkliflərə yer verilməlidir. Dərs başlarkən maraqlı, çaşdırıcı, maraq oyandırıcı suallar qo-
yulmalı, dərsdə problemli situasiya yaradılmalıdır. İşləri mümkün olduğu qədər aktiv, araşdı-
rıcı, həyəcanlı, və faydalı hala gətirin. Bütün şagirdlərin, nəyi necə edəcəklərini və çatacaqları 
hədəfə necə gedəcəklərini bilib bilmədiklərindən əmin olun. Şagirdlər arasında zəka, sosial, 
iqtisadi biliklərin olmasına. Məktəbə və dərslərə qarşı münasibətlərin fərdi olduğunu hər vaxt 
diqqətə alın. Şagirdlərin əsas ehtiyaclarını (bilik sahəsində) ödəmələrinə köməkçi olun. Sinfin 
fiziki şərtlərini nəzərə  alın. Şagirdlərlə maraqlandığınızı  onlara hər zaman hiss etdirin. Bütün 
şagirdlərin azda olsa möhtərəmlik qazana biləcəklərinə inandırmağa çalışın. Hər şagirdin təq-
dir edilmə ehtiyacını qarşılayacağı dərs daxili və dərs xarici fəaliyyətləri təşkil edin. Şagirdlə-
rə hər mövzuda variantlar təqdim edin. Müsbət mənlik anlayışı inkişaf etdirmələrinə köməkçi 
olun. Şagirdlərin müstəqil öyrənmələrini təşkil edin, özlərini istiqamətləndirmələri üçün on-
ları cəsarətləndirin. Ehtiyac duyan şagirdləri, öz etibarlarını və müvəffəqiyyət qazanma ehti-
yaclarını inkişaf etdirmələri üçün cəsarətləndirməyə çalışın. Şagirdlərlə onların müvəffəqiyyət 
qazana bilmə motivini inkişaf etdirəcək texnikalardan istifadə edin. Uşaqlar nəyi öyrənmək is-
təyərlərsə, onu öyrənərlər. 

Motivasiya - şagirdlərin davranışını, qərarlılığını, fəaliyyətini müəyyənləşdirən ən önəmli 
güc mənbələrindən biridir. Öyrənmək üçün hər şagird öyrənmə - öyrətmə prosesinə könüllü 
qatılmaq, öyrənmənin tələb etdiyi qaydalara tabe olmağa məcburdur. Motivasiyanı  müəyyən 
məqsədlərə çatmaq üçün güc qazanma mənbəyi kimi görərkən, sinifdə kifayət qədər motivə 
edilməmiş şagirdin bu davranışları nümayiş etdirməsi normaldır. Şagird dərsə davamlı şəkildə 
gəlməz, diqqətli dinləməz, marağı dostlarına və ya digər insanlara yönəlmişdir, tapşırıqlarının 
həllində çətinlik çəkərkən həll yolunu tapmağa cəhd etməz, dərsə, mövzuya qarşı maraqsız 
görünərlər. Bundan fərqli olaraq, motivasiyası yüksək olan şagird dərslərə hazır gəlir, suallar 
verir, maraqlanır, diskussiyalarda iştirak edir və enerjisi yüksəkdir. Əgər şagird öyrənə bilmir-
sə bunun əsas səbəblərindən biri dərsə, mövzuya maraq göstərməməsidir. Müəllimin edəcəyi 
ilk şey həmin marağı təmin etməkdir. Bunun üçün nə lazımdır?  

Maraq göstərmə və diqqət yetirmə - cəhd etməyə və lazımi zaman xərcləməyə istəkli ol-
maq. Mövzuya fikrini yönəltmə və çətinliklərlə qarşılaşdığında problemin üstünə getmədə qə-
rarlı və inadkar olmaq.  

Məktəbdə öyrənmə - öyrətmə prosesində yuxarıdakı göstərilənləri edə bilən şagirdin moti-
vasiyasının qaydasında olduğunu göstərir. Öyrənilən materialların vacibliyini ifadə etmək, 
təhsil zamanı əldə olunacaq bilik və bacarıqların həyatda onun nə işinə yarayacağını, hansı 
problemlərin həllində istifadə edəcəyini bildirmək  onları öyrənməyə təhrik edən amillərdir. 
Bu amillər həm daxili həm də xarici faktorların təsiri ilə ola bilir. Nəticə olaraq, hər ikisi orqa-
nizmin bir davranışı reallaşdırmasında qərarlılığını hədəf alır. Ancaq orqanizmi hərəkətə keçi-
rən güc mənbəyi zamanla dəyişilir. Daxili faktor amilində orqanizmi hərəkətə keçirən ünsür 
onun özüdürsə, xarici faktor amilində isə mühitin orqanizmə təsiri əsas götürülür.  

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatın aktuallığı ondan ibarətdir ki, burada motivasiya müəy-
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yən məqsədlərə çatmaq üçün güc qazanma mənbəyi kimi dəyərləndirilir. 
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə motivasiya - şagirdlərin davranışını, qərarlılığını, fəa-

liyyətini müəyyənləşdirən ən önəmli güc mənbələrindən biri kimi təhlil edilmişdir. 
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat təcrübi əhəmiyyət daşıyır. Tədqiqat-

da alınan nəticələr müəllimlərin və məktəb psixoloqlarının fəaliyyət sferasında tətbiq oluna 
bilər. 
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Ш.Ш. Исламова 
 

Мотивация – как один из важнейших  
источников силы студентов 

 

Резюме 
 

Мотивация является одним из важнейших источников силы, определяющей пове-
дение, решительность и работоспособность учащихся. Для того чтобы учиться, каждый 
ученик должен добровольно участвовать в процессе обучения, следовать правилам, ко-
торых требует обучение. Когда вы рассматриваете мотивацию как источник силы для 
достижения определенных целей, это нормально для ученика, который недостаточно 
мотивирован в классе, чтобы демонстрировать такое поведение. 

 
Sh.I. Islamova 

 
Motivation - as one of the most important  

sources of strength for students 
 

Summary 
 

Motivation is one of the most important sources of strength that determines students' 
behavior, determination, and performance. In order to learn, every student has to voluntarily 
participate in the learning process, to follow the rules required by learning. When you see 
motivation as a source of strength to achieve certain goals, it is normal for a student who is 
not motivated enough in class to display these behaviors. 
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учебная деятельность, навыки обобщения, теоретическое мышление 
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Kiçik yaşlı məktəblilərin əqli fəaliyyəti müxtəlif obrazlı fikri tapşırıqlarının, onların ma-

hiyyətinin açılmasına yönəlmiş həllini təşkil edir. Əqli fəaliyyətdə əsas tərkib elementlərinin 
fikri əməliyyatlarını müəyyən etmək olar. Sistemli-əməliyyatlı şəraitdə kiçik yaşlı məktəblilə-
rin fikri əməliyyatlarının inkişafına yanaşmada özünəməxsus xüsusiyyətlər vardır. 

Təhlilə yiyələnmə şagirdin əşyaları müxtəlif əlamət və xassələrinə görə müəyyən etmək 
bacarığından başlayır. İstənilən əşyaya müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxmaq olar. Bundan asılı 
olaraq birinci yerdə əşyanın bu və ya digər cəhətləri, xassələri durur. Əşyaları cəhətlərinə və 
xassələrinə ayırmaqda şagirdlər çətinlik çəkirlər. Sonsuz sayda cisimlərin xassələrindən I sinif 
şagirdləri yalnız bir neçəsini ayıra bilirlər. Şagirdlərin inkişafı, onların əhatə dairəsinin geniş-
liyi gerçəkliyin müxtəlif aspektləri ilə tanışlıq sözsüz olaraq təkmilləşir. Lakin bu kiçik yaşlı 
məktəblilərin əşya və hadisələrin müxtəlif tərəflərini öyrənməyin zəruriliyini və  bir çox 
cəhətlərini müəyyən etməyi istisna etmir (1, s. 9).   

Paralel olaraq müxtəlif əşyaları müqayisə etmək yolu ilə onların xassələrini müəyyən et-
mək üsuluna yiyələnmə, ümumi və fərqli anlayışları mövcud və qeyri-mövcud əlamətləri zə-
ruri olaraq aşkara çıxarır. Bunun üçün təhlil, tərkib, müqayisə və ümumiləşdirmədən istifadə 
edilir. Ümumi və mövcud olanları müəyyən etmək bacarığının olmaması təlim prosesini çə-
tinləşdirə bilər. Mövcud olanı müəyyən etmək bacarığı başqa bir bacarığın formalaşmasını 
şərtləndirir. Bu fəaliyyət kiçik yaşlı məktəblilərə heç də asan olmur. Təlim tapşırıqları prosesi 
daha mürəkkəb xarakter daşıyır, nəticədə bir neçə əşyanın ümumi və fərqli əlamətlərinin 
müəyyən edilməsi baş verir ki, uşaqlar onları qruplara ayırmağa çalışırlar. Burada təfəkkürün 
təsnifat əməliyyatı zəruridir. 

İbtidai məktəbdə təsnifat əməliyyatlarından dərslərin əksəriyyətində yeni anlayışların tət-
biqində, onların möhkəmləndirilməsində istifadə edilir. Təsnifat prosesində uşaqlar situasiya 
ilə bağlı təhlil aparır, təhlil və tərkib əməliyyatlarından istifadə etməklə mövcud komponent-
ləri ayırırlar. Sinfə daxil olan hər bir əşyalar qrupunu ümumiləşdirirlər. Nəticədə mövcud əla-
mətlərlə əşyaların təsnifatı aparılır. 

Göründüyü kimi, təfəkkürün bütün əməliyyatları bir-biri ilə sıx bağlıdır və onların tamlıq-
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da formalaşması yalnız kompleks halında mümkündür. Onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi 
əqli əməliyyatların tamlıqda inkişafını şərtləndirir. Təhlil, tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə 
və təsnifat I sinif şagirdləri üçün zəruridir, onlara yiyələnmədən təlim materialının mənimsə-
nilməsi baş vermir. Kiçik məktəb yaşında uşaqlara fikri əməliyyatların əsas üsulları üzrə tə-
limi məqsədyönlü şəkildə aparılmalıdır. Buna müxtəlif psixoloji-pedaqoji tapşırıqlar kömək 
göstərə bilər (2, s. 80). 

Kiçik yaşlı məktəblilərin təlim işlərində təfəkkürün bir əqli fəaliyyət prosesi kimi cərəyan 
etməsində cisim və hadisələrin oxşar və fərqli əlamətlərinin müqayisə edilməsi mühüm məna 
kəsb edir. Müşahidələr göstərir ki, ilkin olaraq müqayisədə şagirdlərin qavrayış və hafizə fəa-
liyyəti, müqayisənin təzahürü şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətinin inkişafının başlıca mərhələsini 
təşkil edir. Müqayisə prosesində şagirdlər qarşılaşdırılan əşyaların və hadisələrin əlamət və 
xüsusiyyətlərini ön plana çəkərək dərk edirlər. Təlim şəraitindən asılı olaraq öyrənilən cisim 
və hadisələrin bu və ya digər xassəsi şagirdlərin təhlil fəaliyyətinin obyektinə çevrilə bilər. 
Belə şəraitdə öyrənilən və müqayisə edilən cisim və hadisələrin, onların ayrı-ayrı əlamət və 
xüsusiyyətlərinin daha dərindən başa düşülməsi üçün real imkan yaranır. Təlim prosesində 
müqayisənin bir idrak üsulu kimi tətbiqi cisim və hadisələrin əsas və ikinci əlamət və xassələ-
rinin tam və dəqiq surətdə öyrənilməsini şərtləndirir. Belə olduqda kiçik yaşlı məktəblilərin 
mənimsədikləri məlumatlarda əsas xüsusiyyətləri ayırd etmək bacarığının inkişafı daha səmə-
rəli xarakter daşıya bilər. 

Apardığımız psixoloji müşahidələr göstərir ki, cisim və hadisələri müqayisə edərkən 
müəyyən intellektual çətinliklərlə qarşılaşan şagirdlər tədricən öz fikirlərini dərk etmək baca-
rığına yiyələnirlər. Bu təlim materiallarının mənimsənilməsi prosesində müqayisənin səmərəli 
tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradır. Kiçik məktəb yaşı dövründə müqayisə prosesinin funksio-
nal imkanları tədricən təşəkkül tapıb formalaşır. Əqli fəaliyyət üsullarının inkişafı kiçik yaşlı 
məktəblilərin şəxsiyyətinin inkişafının mühüm tərəfini, xüsusən də onun idraki sferasını təşkil 
edir. Əqli fəaliyyətin əsas elementlərinin inkişafı (təhlil, tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə) 
nitqin, yaddaşın inkişafını şərtləndirir və təlimdə sistemli-fəaliyyətli yanaşmaya istinad edir 
(3, s. 68).   

Prinsipial olaraq vacibdir ki, hər bir dərsdə şagird sevinc hissini keçirtsin ki, idrak maraq-
larını, inam və gücü formalaşsın. Təlimə maraq və uğur əsas parametrlərdir. Onlar uşağın 
intellektual və fizioloji inkişafını, müəllimin işinin keyfiyyətini müəyyən edir (4).   

Kiçik məktəb yaşı dövründə şagirdlərdə çoxlu pozitiv dəyişikliklər baş verir. Bu senzitiv 
mərhələ ətraf aləmə idraki münasibətlərin formalaşması, təlim fəaliyyətinin təşkili və özünü-
tənzimetmənin vasitəsidir. Bu yaşda psixoloji törəmələr təzahür edir. Kiçik məktəb yaşı döv-
ründə şagirdlərin təlim fəaliyyətinin tam strukturunun mənimsənilməsi gedişində nəzəri dərk-
etmə qabiliyyəti və təfəkkür-planlaşdırma və refleksiya təşəkkül edir. İntellektual refleksiya 
və öz fəaliyyətinin məzmununu dərketmə qabiliyyəti kiçik yaşlı məktəblilərin nəzəri təfəkkü-
rünün inkişafını şərtləndirir. Nəzəri təfəkkür qaydalarının tətbiqi tələb edilməyən situasiyada 
aşkar edilmişdir.  

I sinif şagirdlərinin təliminin ilkin mərhələsində xarici əşyalara, modellərə, rəsmlərə kö-
mək tələb olunur. Tədricən onlar əşyaları sözlərlə əvəz etməyi öyrənir, başlarında əşyaların 
obrazlarını saxlayırlar. İbtidai məktəbin sonunda şagirdlər tədricən fəaliyyəti əqli planda yeri-
nə yetirməyi bacarırlar. Bu o deməkdir ki, onların intellektual inkişafı yeni səviyyəyə qalxır, 
fəaliyyətin daxili planı formalaşır. Planlaşdırma təlim tapşırıqlarının həllində, əqli və praktik 
fəaliyyət sistemində qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasını təmin edir. Refleksiya şagirdlərə öz hə-
rəkətlərinin və deyimlərinin düzgünlüyünü əsaslandırmağa təkan verir (5, s. 82).   
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Təlim fəaliyyəti prosesində formalaşan, onun yerinə yetirilməsinin zəruri vasitəsi olan ref-
leksiya və planlaşdırma ətraf gerçəkliyin bilavasitə əksi kimi uşağın əqli fəaliyyətini təşkil 
edir. Kiçik yaşlı məktəblilərdə əqli fəaliyyətin təşəkkülü nəticəsində əsas idrak prosesləri: tə-
fəkkür, qavrayış, hafizə, diqqət prinsipial olaraq bu və ya digər şəkildə inkişaf edir. Həmçinin 
məktəbəqədər yaş dövrü ilə müqayisədə bu proseslərin məzmunu və formaları keyfiyyətcə də-
yişir.  

İbtidai məktəbi qurtarmaqla şagirdin əqli fəaliyyəti psixoloji törəmələrlə: ixtiyari-reflek-
siv, fəaliyyətin daxili planı ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələdə əyani-obrazlı təfəkkürdən 
sözlü-məntiqi təfəkkürə keçid başa çatır. Şagirdlərdə düzgün məntiqi mühakimələr təzahür 
edir. Yəni şagird mühakimə etməklə əməliyyatdan istifadə edir. Lakin bu hələ formal-məntiqi 
əməliyyat deyil, amma kiçik yaşlı məktəbli hipotetik planda mühakimə yürüdə bilmir. Bu yaş-
da şagirdlər üçün xarakterik olan əməliyyatları J.Pyaje “konkret” adlandırmış və qeyd etmiş-
dir ki, şagirdlər yalnız konkret, əyani materialları tətbiq edirlər. 

Təlim prosesində elmi anlayışlar sisteminə yiyələnmə təfəkkürün əsası kimi kiçik yaşlı 
məktəblilərin inkişafı haqqında danışmaq imkanı verir ki, bu da şagirdə tapşırıqları həll etmə-
yə zəmin yaradır. Kiçik məktəb yaşı dövrünün əvvəlində qavrayış kifayət qədər diferensiallaş-
mamışdır. Bu baxımdan şagirdlər bəzən oxşarlıqlarına görə hərf və rəqəmləri unudurlar. Bax-
mayaraq ki, onlar əşya və rəsmləri məqsədəuyğun şəkildə nəzərdən keçirə bilərlər.  

Bunlarla yanaşı şagirdlər parlaq rənglərinə, formalarına və xassələrinə görə əşyaları ayır-
maq qabiliyyətinə malikdirlər. Əgər məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün təhliledici qavrayış xa-
rakterikdirsə, kiçik məktəb yaşının sonunda təlimdə müvafiq olaraq tərkibedici qavrayış təza-
hür edir. İnkişafetdirici intellekt qəbul edilən elementlər arasında əlaqə qurulmasına imkan 
yaradır. Kiçik məktəb yaşı dövründə diqqət getdikcə inkişaf edir.  

Təlim prosesində şagirdlərin təhlil fəaliyyətinin təşkilinə və məzmunlu istiqamətə yönəl-
dilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Təhlil prosesinin çoxcəhətli imkanları təlimin məzmu-
nu və kiçik yaşlı məktəblilərin təfəkkür potensialı ilə əlaqələndirilməli, habelə bu əsasda ci-
sim və hadisələrin analitik surətdə öyrənilərək mənimsənilməsi təmin edilməlidir. Müvafiq 
şəraitdə mənimsəmənin məqsədlərindən asılı olaraq cisim və hadisələrin hərtərəfli təhlilinə 
xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Kiçik məktəb yaş dövründə şagirdlərin əqli fəaliyyətinin təzahüründə və istiqamətləndiril-
məsində təhlil prosesi ilə yanaşı, tərkib və ya sintez prosesi də mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
Tərkib fəaliyyəti öyrənilən cisim və hadisələrin müxtəlif hissələri, xassə və xüsusiyyətləri ara-
sında mövcud olan əlaqə və münasibətlərin araşdırılmasına yönələn bir əqli fəaliyyət prosesi-
dir. Tərkib prosesinə istinad etmək yolu ilə şagird təlim şəraitində öyrəndiyi materialları siste-
mə salır, onların məna ardıcıllığını müəyyənləşdirir, habelə mənimsədiyi məlumatların bütöv 
şəkildə qavranılaraq dərk edilməsinə nail olmağa çalışır.  

Təlim prosesində ümumiləşdirmə bacarığı şagirdin fikri fəaliyyətinin inkişafına əsaslı təsir 
göstərir. Şagird mənimsədiyi məlumatlar silsiləsini təhlil edir, qavradığı cisim və hadisələrin 
oxşar və fərqli cəhətlərini araşdırır və bu əsasda çıxarılan ümumi nəticələri, qaydaları dərk et-
məyə çalışır. Burada mənimsəmə prosesinin təşkili səviyyəsi ilə yanaşı, müəllimin istiqamət-
ləndirici təhlil aparmaq nümunəsinin də mühüm rolu vardır. Kiçik yaşlı məktəblilərdə ümumi-
ləşdirmə və mücərrədləşdirmə prosesləri də tədricən inkişaf edir. Onlarda qeyri-mühüm əla-
mətləri əvvəlcə göstərmək, yaxud mühüm əlamətləri səthi surətdə əks etdirmək hallarına təsa-
düf edilir. Ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə arasında funksional əlaqə və asılılıq mövcud-
dur. Əks təqdirdə isə nəzəri biliklərin mənimsənilməsi prosesində formalizm elementləri dərin 
iz buraxa bilər.  
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Şagirdin təlim fəaliyyətində ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə proseslərinin əlaqəsi təlim 
materiallarının hərtərəfli surətdə mənalandırılaraq mənimsənilməsi üçün əlverişli zəmin yara-
dır. Hər iki prosesin qarşılıqlı vəhdəti mənimsənilən zəruri biliklərin əlaqələndirilməsi, müqa-
yisə edilməsi bütövlükdə kiçik yaşlı məktəblilərin idraki fəaliyyətinin məzmununa daxil edil-
məsi üçün real şərait yaradır. Biliklərin mənimsənilməsinin intellektual təhlil və axtarışlarla 
müşayiət edilməsi şəraitində şagird konkret təlim şəraitində ümumiləşmiş nəticələri, qayda və 
qanunları dərk etməyə müvəffəqiyyətlə nail ola bilir. Təlim prosesinin ümumi gedişində mə-
nimsənilən biliklərin xarakterindən asılı olaraq onlar ümumiləşdirmə sayəsində yiyələndikləri 
qayda və nəticələri konkret biliklərin öyrənilməsi prosesinə tətbiq edirlər. Konkret təlim mate-
rialının qavranılaraq dərk edilməsində ümumiləşmiş biliklərin mühüm rolu vardır.  

Təlim prosesi psixi proseslərin kifayət qədər formalaşmasını zəruri edir. Məktəbəqədər 
yaşlı uşaqlarla müqayisədə kiçik məktəblilər daha diqqətlidirlər. Şagirdlər artıq diqqətlərini 
onlar üçün maraqlı olmayan fəaliyyətdə mərkəzləşdirmək qabiliyyətinə malikdirlər. Lakin on-
larda qeyri-ixtiyari diqqət üstünlük təşkil edir. 

Təlim fəaliyyətində uşağın ixtiyari diqqəti inkişaf edir. İlk günlər şagirdlər müəllimin gös-
tərişi ilə tapşırıqları müstəqil yerinə yetirmək bacarığı əldə edirlər. Şagirdlər öz fəaliyyətində 
qarşılarına məqsəd qoyur və öz hərəkətlərinə nəzarət edirlər. Bu yaş dövründə təlimin məz-
mununa diqqətin mərkəzləşməsi qabiliyyəti formalaşır. Diqqət ixtiyari və məqsədyönlü olur, 
onun həcmi artır, bir neçə obyekt arasında diqqətin paylanması qabiliyyəti yüksəlir (6, s. 72). 

Kiçik yaşlı məktəblilərdə yaddaş intellektual xarakter daşıyır. Uşaq nəinki yada salır, həm 
də xüsusi mnemik vəzifələri həll etməyə başlayır. Eləcə də şagird qarşısına xüsusi, ixtiyari və-
zifələr qoyur və ya tələb olunan materialı yada salır. Kiçik məktəb yaşının sonunda yaddasax-
lama üsullarının intensiv şəkildə formalaşması baş verir. Təkrarlar yolu ilə sadə yaddasaxlama 
üsullarından qruplaşmaya keçid özünü göstərir. Yaddasaxlama üçün sxem və modellərdən 
istifadə edilir. Bu yaşda hafizə ixtiyari olaraq iki istiqamətdə inkişaf edir. Məktəbəqədər yaşlı 
uşaqlardan fərqli olaraq kiçik məktəblilər məqsədyönlü şəkildə ixtiyari olaraq materialı yadda 
saxlamaq o qədər də maraqlı deyil. İldən-ilə öyrənmə ixtiyari hafizəyə istinad edir.  

Beləliklə, şagirdlər müstəqil şəkildə qarşıya təlim məqsədi qoyur, onların reallaşması yo-
lunu layihələndirir, öz nailiyyətlərini qiymətləndirirlər. Odur ki, sistemli-fəaliyyətli yanaşma 
ibtidai ümumi təhsilin əsas təhsil proqramının mənimsənilməsinin nəticələrini təmin edir və 
təhsilalanların yeni bilik, bacarıq, səriştə və fəaliyyət üsullarını müstəqil şəkildə mənimsəmə-
lərinə zəmin yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Təlimin məzmununun məntiqi-psixoloji əsaslarının müəyyənləşdi-
rilməsi və şagirdlərin əqli fəaliyyətinin konkretdən mücərrədə doğru istiqamətləndirilməsi fik-
ri əməliyyatların inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. 

Məqalənin elmi yeniliyi.  Elmi məqalədə təlim fəaliyyətində kiçik yaşlı məktəblilərin əqli 
fəaliyyətinin inkişaf və təzahür xüsusiyyətləri psixoloji aspektdə araşdırılmış və onların elmi 
izahı verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişafı və hər gün yeniliklərin olması insanların 

masa arxasında daha çox vaxt keçirməsinə səbəb olur. Bu gün kompyuterin bizə hava və su 
kimi lazım olduğunu nəzərə alaraq onun xeyirini və zərərini nəzərinizə çatdırmaq istərdik. 

S. Xəlilov KİV-in əsasən insanların psixikasına, mənəviyyatına güclü təsirindən danışır və 
qeyd edir ki, “Televiziya ona görə güclü təsirə malikdir ki, o incəsənətin bütün formalarından 
və imkanlarından istifadə edir” (5). 

Televiziyanın yaranması bizlərə nə qədər qeyri-adi görünürdüsə, internetin meydana çıx-
ması həmin qeyri-adiliyi də üstələyib. Çünki internetdən istifadə etməklə bütün dünyadan xə-
bər tutur, operativ şəkildə istədiyimiz informasiyaları əldə edir, hətta müxtəlif ölkələrdə yaşa-
yan insanlarla vizual əlaqə saxlaya bilirik. 

Virtual mühit xüsusilə yetkinlik dövrünü keçirən utancaq və özünə inamı, etibarı olmayan 
gənclərə şəxsiyyətlərini tanıma və uyğun sosial davranış formalarını seçərək öyrənmə imkanı 
verir. Psixoloqların fikrincə, kompyuter və internetdən istifadə etmək insanın özünü tanıması 
və şəxsiyyətini kəşf etməsi baxımından faydalıdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və 
ortaq hobbi, maraq sahəsi olan insanlar bir-biriləri ilə əlaqə yaradırlar. Bu da insanlarda fərqli 
mədəniyyətləri tanıma şansı yaradır və onlar ətraflarını genişləndirirlər.  

Habelə virtual əlaqələr həqiqi dostluğa çevrilə bilər. Ancaq bu əlaqələr real həyatda olan 
münasibətlərə təsir etməməlidir. Virtual mühitdə edilənlər real həyata uyğunlaşdırıla bilməzsə  
şəxsiyyətin özünü dərk etməsində və sosial davranışında müəyyən psixoloji problemlər yara-
nar. Ona görə də insanlar özlərini gerçək həyatdan ayırmamalıdırlar. 

Kompyuter uşaqlarda və gənclərdə hərtərəfli təhsil almağa, sərbəst şəkildə özünüifadə et-
məyə imkan yaradır. Bu gün demək olar ki, hər bir iş texnologiyanın köməyi ilə həyata keçiri-
lir. Kompyuter də insanlar üçün geniş imkanlar açır. Onun xeyrindən faydalanmaqla zərərinin 
qarşısını almaq olar. Kompyuterin nəzərə çarpan xeyirlərindən danışaq. 

İnternet bu gün elm dəryasıdır. Hər bir şey haqqında internetdə bilgi tapmaq mümkündür. 
Kompyuter çox asan, təsirli və ucuz təhsil verən bir vasitədir. Uşaq, yeniyetmə və gənclərin 
yaradıcı bacarıqları inkişaf edir. Kompyuter bütün uşaqlar, istər qüsurlu, istərsə də qüsursuz 
uşaqlar üçün nizamlana bilir. O, eşitmə, duyma, qavrama kimi psixoloji problemləri olan 
uşaqlar üçün ən yaxın dostdur. Kompyuter uşaqların özlərinə olan inam və hörmətlərini inki-
şaf etdirir və onların gerçək dünyaya inteqrasiya olmalarını asanlaşdırır. 

İnternet mühiti qədər heç bir vasitə insanlar üçün sərbəst fikir yürütmək azadlığı vermir. 
Müxtəlif qrupların yaratdığı forumlarda gənclər özlərini ifadə edə bilmə davranışı qazanır, to-
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lerantlığı, məsələlərə müxtəlif aspektdən yanaşma qabiliyyətini öyrənirlər. İnsan üçün müm-
kün olan bütün əyləncə növlərini demək olar ki, virtual dünyada tapmaq mümkündür. Film, 
musiqi, oyun, çat və s. insanlara qeyri-adi mühit yaradır. Şəkil, fotoşəkil, film kimi sənət sa-
hələri, incəsənətlə məşğul olanlar üçün gözəl tətbiq sahəsidir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, internet istifadəçiləri, xüsusən də, zəif xarakterli insanlar arasın-
da eskapizm (real həyatdakı problemlərdən və çətinliklərdən qaçaraq xəyallara qapılmaq) 
meylləri hiss olunur. İnsan real gerçəkliklə virtual məkan arasında qalır. Uzun müddət inter-
netdə - informasiya labirintində ilişib qalmaq “İnternetdən asılılıq sindromu”nun yaranmasına 
gətirib çıxarır və bu öz hərəkətləri üzərində nəzarətin itirilməsi, vaxtın çox hissəsinin kom-
pyuter arxasında, internetdə keçirməklə xarakterizə olunur. Mütəxəssislər bu halı “kompüter 
narkomaniyası” və ya “internet-narkomaniyası” adlandırırlar. Bunun psixoloji nəticəsi isə so-
sial izolyasiyaya (digər insanlarla ünsiyyətdən qismən və ya tamamilə imtina etmək, dostluq 
əlaqələrinin kəsilməsi, emosional reaksiyaların zəifləməsi, maraq dairəsinin azalması və s.), iş 
yerinin itirilməsinə, ailədə ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur (3).   

Kompyuter asılılığı insanların real dünyaya ayırdığı vaxtı azaldır. İnsanlar virtual dünya-
dan ayrıla bilmirlər. Bütün bunlar onların real həyatda sosial davranışına da psixoloji təsir 
edir. Ailə fərdləri arasında ünsiyyət azalır. Tənhalıq sindromu başlayır, nəticədə uşaq və ya 
yeniyetmə özünə qapanır, real həyatla ayaqlaşa bilmir. Bir sözlə, gənc özünü bədbəxt hiss 
edir, psixoloji gərginlik hissi keçirir. Sağlamlığın qeydinə qalmaq unudulur, yuxuya ayrılan 
vaxt sürətlə azalır. Uzun sürən yuxusuzluq əsəb pozğunluğuna, ürək-damar xəstəliklərinin ya-
ranmasına səbəb olur. Düzgün qidalanmamaq da insanın zəifləməsinə və həzm sisteminin po-
zulmasına gətirib çıxarır. 

Hazırda ən böyük problemlərdən biri də insanları “kompyuter asılılığı”ndan qurtarmaq-
dır. Artıq dünyada “kompyuter asılılığı” məsələsinə çox ciddi psixoloji problem kimi yanaşır-
lar. Həkimlər kompyuterin qarşısında çox vaxt keçirən yeniyetmələrin və gənclərin fiziki gör-
kəmlərinin yaxşı olmayacağını başa salır, onlara düzgün qidalanmanın vacibliyi haqqında tə-
lim keçirlər. İnformasiya mənbələrinin artması insanların davranışına, psixologiyasına və sağ-
lamlığına zərər vurur.  

İnternetin psixi və psixoloji fəsadlarına gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, problem, ilk növ-
bədə, kompyuterdən düzgün istifadə etməməyin nəticəsində yaranır. O ki qaldı internetə, bu-
rada tibbi və psixoloji problemlərdən söhbət açanda, ilk növbədə, iki məqamı vurğulamaq la-
zımdır.  

Bunun birincisi, internetdən asılılıqdır. Bu, saytdan asılı olaraq insanların, xüsusilə, yeni-
yetmələrin ona həddən artıq alışmasıdır. Nəticədə, həmin yeniyetmə insanlarla öz arasında 
olan normal, emosional ünsiyyəti itirir və onda autizm - özünəqapanma yaranır. Son dövrlərdə 
autizmin yeni növləri yaranıb. Bunların bəzisi endogen xarakter daşıyır. Tam şəkildə termin 
kimi istifadə olunmasa da bu gün sosial autizm də meydana çıxıb. Bu hansısa xəstəliklə bağlı 
deyil, insanın düşdüyü mühitlə əlaqədar özünə qapanmasıdır. O, normal mühitdən uzaqlaşır, 
insanlarla ünsiyyətə girə bilmir.  

Kompyuterdən, internetdən düzgün istifadə olunmaması nəticəsində bir çox nevroz və psi-
xi pozuntular da meydana çıxır. Yuxu pozuntularını da misal gətirmək olar. Xüsusən, nevro-
loji aspektləri olan uşaqlarda bu özünü daha çox büruzə verir. Buna yeganə səbəb kompyuter-
dən düzgün istifadə olunmamasıdır. Elə ailələr var ki, orada uşaqların kompyuterdən necə isti-
fadə olunmasına qətiyyən nəzarət edilmir. Nəzarətsiz qalan uşaq isə 6-8 saat, hətta səhərə qə-
dər kompyuterin qarşısında oturur. Bu da sonda yuxu pozuntularına, aqressiyaya və digər 
mənfi əlamətlərə gətirib çıxarır.  
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İnternetdə hansısa mövzuya daha çox maraq göstərilməsi nəticəsində də insan psixikasın-
da problem yarana bilər. Məlum olduğu kimi, hazırda seksual mövzular internetdə daha geniş 
yayılıb. İnternetdən istifadəsinə nəzarət edilməyən uşaq və ya yeniyetmənin bunu görməsi, 
maraqlanması bir çox hallarda onun normal inkişafına mane olur. Cinsi həyata hələ daxil ol-
mayanlar bu mövzulu saytlara baxırsa, istər-istəməz ona maraq göstərir. Normal inkişafın ol-
maması hətta homoseksuallığa da gətirib çıxarır.  

İnternetin insan psixikasında doğurduğu problemlərdən biri də aqressiyadır. Məsələn, uşaq 
hər hansı filmə baxanda oradan özü üçün nümunə götürür. Hətta bəzən orada insan həyatı 
üçün təhlükə yaradan halları da normal olaraq qəbul edir. Təəssüf ki, bu gün nümayiş olunan 
cizgi filmlərində kifayət qədər aqressiya doğuracaq motivlər var. Gələcəkdə xoşagəlməz hal-
ların baş verməməsi üçün uşaq və yeniyetmələrə internetdən düzgün istifadə yolları təbliğ 
olunmalı, kompyuter mədəniyyəti ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilməlidir. 
Şagird kompyuterin müsbət tərəfləri ilə yanaşı, onun yaratdığı mənfi fəsadları da bilməlidir. 
Bu daha effektiv bir mübarizə vasitəsi olardı. Valideynlər bilməlidirlər ki, övladlarının kom-
pyuterlə həddindən artıq məşğul olması onlara mənfi təsir göstərir. Bəzən elə hal olur ki, hə-
kimlər uşağa qəti şəkildə kompyuterə yaxın getməyi qadağan edirlər. 

Problemlərdən biri də yaşlı nəslin kompyuterə marağının həddən artıq az olmasıdır. Yaşlı 
nəsil sanki kompyuterə yaxın düşməkdən qorxur, onu öyrənmək istəmir. Bir çox mütəxəssis-
lərimiz var ki, onların elmi fəaliyyətləri, araşdırmaları ölkəmizə hava və su kimi lazımdır. 
Amma bu adamların kompyuterdən istifadə etməmələri onların elmi fəaliyyətlərinin məhsul-
darlığını aşağı salır. İnternetin ictimai təsirləri ilə yanaşı fərdi təsirləri də vardır. İnternetdən 
ardıcıl istifadə edən şəxs daim oturaq vəziyyətdə qaldığından fiziki problemlərlə üzləşməli 
olur.  

Son dövrlərdə kompyuterlərlə yanaşı mobil telefonların da uşaq, yeniyetmə və gənclərə 
psixoloji təsirindən də danışılır. Alimlərin verdiyi son məlumatlara görə, mobil telefon uşaq-
lara və gənclərə passiv siqaret çəkmədən daha çox ziyandır. İndiki dövrdə praktik olaraq bü-
tün valideynlər öz uşaqlarına mobil telefon alırlar. Bununla belə, mobil telefon əhəmiyyətli 
dərəcədə psixi sağlamlığa təsir etməsilə yanaşı, hətta onu öldürə də bilər. Axı telefonun orqa-
nizmə zərərli təsirindən beyin xərçəngi kimi xəstəliklər əmələ gəlir.  

Hal-hazırda valideyn-məktəb əməkdaşlığı çox zəifdir. Uşaqların mobil telefondan, inter-
netdən və zorakılığı təbliğ edən oyunlardan istifadə etmələri onların psixoloji durumuna çox 
mənfi təsir göstərir. Odur ki, valideynlər, yeniyetmə və gənclər arasında psixoloji maariflən-
dirmə işi genişləndirilməlidir.  

Məqalənin aktuallığı. Kompyuter və internetdən istifadə etmək insanın özünü tanıması 
və şəxsiyyətini kəşf etməsi baxımından faydalıdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və 
ortaq hobbi, maraq sahəsi olan insanlar bir-biriləri ilə əlaqə yaradırlar. Bu da insanlarda fərqli 
mədəniyyətləri tanıma şansı yaradır və onlar ətraflarını genişləndirirlər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə kompyuter və mobil telefonların uşaqlara həm 
müsbət, həm mənfi təsirləri araşdırılmış və onların elmi izahı verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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The article examines the role of computers and mobile phones in human life and their 

positive and negative psychological effects on children. Therefore, children should be taught 
how to use the Internet properly and be informed about the dangers of the Internet. 
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