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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  

 

Rəzzaq Əbdürrəşidin yaradıcılığında Səməd Vurğun mövzusu 
 

Əflatun Şükür oğlu Baxşəliyev 

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun  

aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

                  dosent 

        E-mail: ehmedova_1984@bk.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A.V. Rüstəmli, 

                filol.ü.f.d., dos. G.A. Qarayeva  

      

Açar sözlər: pyes, tədqiqat, mənzum, obraz, janr, bədii 

Ключевые слова: пьеса, этюд, стих, образ, жанр, художественный 

Key words: play, study, verse, image, genre, artistic 

 

S. Vurğunun bədii obrazı özbək dramaturgiyasında da öz parlaq əksini tapmışdır. Özbək 

müəlliflərindən biri olan Rəzzaq Əbdürrəşid “Şeirə dönmüş ürək” adlı radio pyesini Səməd 

Vurğuna həsr etmişdir. Səməd Vurğun haqqında yazılmış bu sənədli radio pyesi Xalq şairi 

Xəlil Rza Ulutürk tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək, Azərbaycan oxucularına 

çatdırılmışdır. Bu pyesdəki hadisələr Səməd, Mehdi, Aşıq Şəmşir, Leyla nənə, təbib və digər 

obrazların dili ilə nəql olunur. Axı bu bəhrəsiz xəyalda nə fayda yavrum?! Taxsır özündədir. 

Sənə dedim ki, Araz bəy möhtəşəm, dövlətli bir kişidir. Bircə qızını səninlə kəlmə kəsməyə 

belə qoymaz. Mənim dediyim kimi də oldu. Leylanı adaxlandırdı, sənin ürəyinlə heç kəs he-

sablaşmadı. Özgələri hələ bir yana, Leylanın özü səni saymadı. Əksinə, sənin çiyninə cünum, 

dəli yarılığı yapışdırdı. Elin obanın üzünə baxa bilmirəm. Arvadlar, qızlar, gəlinlər “Tanrı nə-

vənə şəfa versin deyirlər”. Sənə “divanə Səməd”, “Cünun Səməd” deyirlər. 

Səməd: -Bu söhbətlərdən əl çək nənə, qəm yemə. 

Bəsti nənə: - Nəcə qəm yeməyim ki, ağlım başımda deyil. Heç bilsən atan səndən umardı. 

Sənin boy atıb igid olacağın günləri sayar, fəxr eləyərdi. Sən saz çalanda qüruru köksünə sığ-

mazdı: “Baxarsınız, deyərdi, — Bir gün bu qara bala şöhrəti bütün Qazax vilayətini bürüyə-

cək. Ancaq Qazaxı bürüyən sənin şöhrətin olmadı, cümunluğun oldu. Sənə dəli Səməd deyir-

lər. Buna mən necə dözüm? (Gözlərini silir) 

Səməd: — Qəm yemə, nənə. Mənim haqqımda deyilənlər sənin üçün baş ucalığıdır. Ək-

siklik deyil. Əsərdə təsvir olunur ki, Bəsti nənə öz fikrində qalaraq, nəvəsinə şəfa diləyir. Əsə-

rin bu ideyası M. Füzulinin “Leyla və Məcnun” poemasındakı Qeysin Cünunluğu ilə səsləşir. 

Orada da Məcnunun valideynləri ulu tanrıdan imdad diləyir. Və Məcnunu da təhrik edirlər ki, 

Ulu tanrıya əl açıb ondan şəfa diləsin. 

Pyesdə Səmədlə Leylanın da xəyali söhbətləri xüsusi bir yer alır. Belə ki, Səməd xəyalın-

da Leylanı vəfasızlığına görə məzəmmət edir. Onu öz sevgisində etibarsız olduğuna görə 

qınayır. 

Özbək şairi Rəzzağ Əbdürrəşid Səməd Vurğunun ilk sevgisi olan Dürrənin proobrazını 

Leyla sürətində yaratmaqla, bəlkə də Vurğunla Füzuli arasında bir yaxınlıq, bir ruh doğmalıq, 

yaradıcılıq qohumluğu görürdü ki, məhz Dürrəni Füzulinin Leylasının adını verməklə böyük 

mailto:ehmedova_1984@bk.ru
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Füzulini də yad etmişdir. Həmçinin müəllif Vurğunun məhz Dürrəyə həsr etdiyi şeir və qoş-

malarını bu pyesdə Leyla sürətini vəsfində öz tamaşaçılarına çatdırır. Eləcə də Səməd və Ley-

la arasındakı dialoqda Səməd və Dürrə əhvalatını bu sevginin nakamlığını öz tamaşaçılarına 

təqdim edir. (Səməd iztirablar içində yalqız, əlində sazın həzin fəryadı) 

 

Tərlanım, Tərlanım, gözəl Tərlanım, 

Sənə qurban olsun bu düşgün canım. 

Görünsə gözünə o Dürrə xanım, 

De ki, Vurğun gədalara dönübdür. 

 

Ah, daşa dəymiş məhəbbət, hicran acısı (pauza-xəyalımda Leyla canlanır). Leylanın səsi: 

— Səməd, sənmisən? Neyçin bunca pərişansan? Gözlərində qəzəbmi parlayan? Yoxsa arzun? 

Səni kim incidib? Neyçin kefin yox?  

Səməd: — Səndən bunu gözləməzdim. Məgər bilmirsənmi? Kimdir məni incidən? Saatlar-

la yanımda əyləşib şeir, qoşma dinləməyin sirri, mehriban baxışların, işarəli sözlərin, doğru-

danmı indi istehzaya döndü?  

Leylanın səsi: — Niyə elə deyirsən Səməd? 

Səməd: — başqasına könül verən sevgiliyə bundan əskik nə demək olar? Leylanın səsi: - 

Mən atamın xahişini yerinə yetirmişəm.  

Səməd: — Demək sənin öz istəyin, öz iradən yox imiş. 

Pyesdə cəlbedici cəhətlərdən biri də odur ki, özbək müəllifi əsərin milli koloritinin təsvi-

rini elə məharətlə canlandırmışdır ki, Səməd Vurğun dövrünə, onun ədəbi mühitinə elə həs-

saslıqla yanaşmışdır ki, sanki o, özü də S. Vurğunla bir yerdə uzun illər boyu oturub-durmuş, 

bu respublikada yaşamışdır. Elə bil ki, o əsl azərbaycanlıdır. Əlbəttə, bu xalqın etnoqrafiya-

sına, adət-ənənəsinə belə yaxından bələd olmaq Rəzzaq Əbdürrəşidin yaradıcılıq təcrübəsinin 

zənginliyinə, ədəbi erudisiyasının genişliyinə dəlalət edir. Pyesin maraqlı cəhətlərindən biri də 

Bəsdi nənənin Vurğunla söhbətidir. Belə ki, bu lövhədə Bəsdi nənə Səmədə müraciət edərək 

onun sağalması üçün həkim çağırmağı məsləhət bilir. Lakin Səməd öz bildiyindən əl çəkmir. 

Öz  fikri üzərində israr edərək nənəni eşitmək istəmir: “Bəsdi nənə: — Səməd, canım, gözüm, 

bu ahdan nalədən əl çək. Çıxart o qızı könlündən. Səməd: — Mümkün deyildir nənə. Bəsdi 

nənə: — Səməd bala, mən səndə doğrudan da dəlilik əsəri görürəm. Həkim çağırdım ki, sənə 

şəfa versin. (Səməd heyrətlə) həkim? Hansı həkim? Bəsdi nənə: — qonşu kənddə yaxşı bir 

həkim var. Loğman nəfəsi ilə yüz min bəlanı aradan qaldırıb. Səməd: — nənə, heç bir loğman 

mənə əlac edə bimız. Mənim yeganə təbibim Leyladır. Bəsdi nənə: — yetər, onu yada salma. 

Onun öz adaxlısı var. Səməd: — (narazılıqla) dinc buraxın məni, nənə. Bəsdi nənə: — sənə 

dərman vermək gərək. Belə qalsan əhvalın yamanlaşar” (1). 

Əsərdə təsvir olunur ki, bunların söhbət etdiyi zaman həkim gəlir. Lakin Səməd haqlı ola-

raq həkimi heç cür qəbul eləmir. İnadkarlıq göstərərək, qəbiristanlığa — anasının qəbri üstə 

gələrək başını onun qəbir daşına söykəyir və ona şeir söyləyir. Sanki anasının məzarını belə 

öz dərdinə əlac bilir. Bu əflatuni məhəbbətin çarəsinin xilaskarı olan ana ruhunda tapır. Əsə-

rin leytmotivi məhz bu iztirablı şair günlərinin ayrılıq məqamlarının acı iniltiləri idi:  “Orman 

yaxasında qəbiristanlıq, ağacların rüzgar səsi, ququşunun kəsik-kəsik nidası, bayquşun ara-

sıra fəryadı, qəbiristan vahiməsinə yeni bir vahimə qoşur, qəbirdaşı yanında Səməd başını 

əymiş gözü yaşlı dayanmışdır. 
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Sənə baş əyməyə gəldim ana can, 

Nə min əsri udan bu vəhşi orman, 

Nə bu daşsükutlu dilsiz qəbiristan, 

Nə kimsəsiz səhra, nə boş asiman. 

Döndərə bilmədi məni yolumdan. 

Əymədim başımı heç bir tufana, 

Çünki bu torpaqda sən varsan ana. 

Qoca qarağacın sirli səsi də,  

Ququşunun, bayquşun ah-naləsi də, 

Sirdaş kəsilibdir sənə haçandı, 

Heç bilsən bu səda nə mehribandır. 

Üzümü üzünə hələ qoymamış, 

Südündən bir içim əmib doymamış, 

Yanında bircə yol hələ yatmamış, 

Qoynunda göz açıb əl-qol atmamış, 

Mən sənə, sən mənə heç alışmadan, 

İtirdim görmədim səni ana can” (1). 
 

Anasının məzarını ziyarət etməkdə özünə təsəlli tapan, ana ruhunu məlhəm edib, Leylanın 

vurduğu yaralara çəkməklə, onun sağalmasına güman edən Səməd, yerdə, göydə özünə bir yer 

tapmayan Səməd, anasının qəbrinə, onun baş daşına sığınaraq bir hovur da olsa qəlbinin həs-

rətini ovutmağa cəhd edir. Pyesin romantik axarına düşən sevənlərin intim dünyasını sahman-

layan özbək şairi öz qələm həmkarının obrazını səhnəyə gətirməklə, Səməd Vurğunun həya-

tının ən incə detallarını belə mənalandırmağı bacarır, öz bədii təxəyyülünün qüdrəti ilə onu 

müxtəlif istiqamətlərdən nizamlaya bilir. Vurğunun intim dünyasını aşkar edir. 

Pyesin məzmununda elə də ciddi məsələlər qoyulmasıda bir Azərbaycan şairinin avtobioq-

rafiyasını, həyat və yaradıcılıq fəaliyyətini özbək xalqına tanıtmaq baxımından əhəmiyyətli 

dərəcədə xidməti vardır. Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, əsərdə bu pyesi Azər-

baycan dilinə tərcümə edən Xəlil Rza Ulutürkün məxsusi olaraq yaradıcılıq üslübu, danışıq 

leksikonu açıq-aydın nəzərə çarpmaqdadır. Görünür müəllif pyesi dilimizə çevirərkən bədii 

dünyagörüşünün zənginliyindən lazımınca istifadə etmişdir. Bu əsəri zənnimcə, mənzum pyes 

də adlandırmaq olar. Çünki həm əsərin nəsr dili ilə yazılan hissəsi poetik nəsrdən, həm də bir 

çox səhnələri şeirlə qələmə alınmışdır. Demək olar ki, pyesin təxminən yarısı şeir dili ilə ya-

zılmışdır. Məhz bu da, bu pyesə mənzum pyes deməyə imkan verir. Pyesdəki bir səhnə daha 

maraqlıdır. Belə ki, səhnədə Səmədlə Mehdinin dialoqu oxucuda xüsusi bir təsir qüvvəsi yara-

dır. Bu dialoq söhbətdə Səmədin Qazaxdan çıxıb Moskvaya getməsi, eləcə də şairin müəllim 

işləməsi burada təsvir olunur. Bu səhnədə Səmədin ilk sevgilisi Dürrə ilə küçədə rastlaşması 

göstərilir. Bu epizodun, bu səhnənin bir neçə versiyası vardır. Rəzzaq Əbdürrəşid belə versiya 

göstərirsə, başqa bir versiyada təsvir olunur ki, Səməd Vurğunla görüş gecəsi keçirilərkən 

Dürrə də əri ilə bu tədbirdə olur. Onlar zalda ön cərgədə əyləşmişlər. Tədbirin gedişatı zamanı 

Dürrə xanım yanında əyləşən həyat yoldaşına pıçıldayır: — Bunu mən şair etmişəm. Bunu 

eşidən Səməd: — Əgər məni sən etmisənsə, bəs yanındakını niyə şair edə bilmirsən? 

Əlbəttə, bədii əsərdə bəzi detalları dəyişməklə həmin əsərə heç bir xələl gətirmir. Pyesin 

şeirlə verilən hissələrində şübhəsiz ki, poetik ruh, bədii ovqat daha zəngin və daha realdır. Bu 

da əsərin bədii estetik qayəsinin zənginliyə, yüksək şeiriyyətin canlı və təbii ab-havasının ya-

ranmasına xidmət edir. Amma bu janrın xüsusiyyətləri bu poetik lövhələrdə özünü ehtiva edə-

rək saxlaya bilmişdir. Dramatizm, poetik fikirlərin ovqatında bir gərginlik və digər bu janra 
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məxsus olan yaradıcılıq çalarları bu şeirlərdə nəzər diqqəti cəlb edir. Məzmunda pyesin ünsür-

ləri daha qabarıq özünü büruzə verir: “Mehdi: — Səməd sənə dair bir rəvayət var. Bilmirəm 

gerçəkmi danışılanlar? 

 

Vurğun: — Buyur söylə görək. 

Mehdi: — Deyirlər Bakıda bir yaz axşamı  

Yaxından görmüsən o güləndamı. 

Görmüsən yol gedir yanında əri, 

Salamsız keçmisən inciyib pəri. 

Geri qanrılıb ki, Səməd mi sənsən? 

Yox, Səməd deyilsən, Vurğun deyilsən. 

Sən Vurğun olsaydın salam verərdin 

Üç kəlmə sözünlə şənləndirərdin. 

Axı, ömrün boyu borclusan mənə. 

Nə borc? Mən şairlik vermişəm sənə. 

Sən mənim eşqimlə söz yaratmısan 

Şairlik qatına gəlib çatmısan. 

Deyirlər qımışıb gülmüsən onda. 

Cavabın qılınc tək sıyrılıb qından 

Leylacan, səndə ki, bu bacarıq var. 

Bəs o yanındakı qəssabı neyçin, 

Sənətkar etmədin şair etmədin. 

(Vurğun xəyaldan ayrılaraq) 

Görünür bir az da sərt olmuşam mən 

Bəlkə də haqlıdır o şux gülbədən. 

Məhəbbət bir sağlam toxuma bənzər 

Münbit, saf torpaqda dərhal göyərər. 

Yalnız vüsala yox, şəksiz-şübhəsiz 

Böyük hicrana da minnətdarıq biz. 

Möcüzə yaratmış hicranın dili, 

Sübutdur sözümə dahi Füzuli: 

Gözlər od qaynağı, çiyinlər qaya 

Əsrlər ardından baxır dünyaya. 

Nurani, Pirani, Müəzzəm, Mətin, 

Məhəbbət bulağı bəşəriyyətin 

 

Pyesin digər hissəsi daha böyük maraq kəsb edir. Belə ki, bunları bir qadın səsi şirin xə-

yallar qoynunda pərvazlanan Mehdi ilə Səmədi səsləyərək yemək otağına çağırır. Bu hissədə 

Səməd Vurğun Aşıq Şəmşirlə qarşılaşdırılır. Rəzzaq Əbdürrəşidin həssaslığı buradadır ki, Sə-

məd Vurğunu onu əhatə edən ədəbi mühitlə bir yerdə göstərir. S. Vurğunla Aşıq Şəmşirin 

dostluğu özbək şairin nəzər-diqqətindən yayınmamışdır. S. Vurğunla Aşıq Şəmşirin şeirləş-

məsi, eyni zamanda məhz Səməd Vurğunun Aşıq Şəmşirə həsr etdiyi şeiri pyesdə verməsi, 

onu göstərir ki, özbək müəllifi həmçinin Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına, onun folklo-

runa, xüsusilə bu xalqın aşıq sənətinə yaxından bələd olmuşdur. Bu təsvirlər, bədii poetik 

lövhələr fikrimizi bir daha təsdiq edir: 
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Aşıq Şəmşir: 

Elimin, günümün böyük şairi 

Gətirdin dağlara səfa, xoş gəldin. 

Baxardın yoluna gözdə intizar, 

Eylədin əhdinə vəfa xoş gəldin. 

Vurğun: 

Aşıq Şəmşir Dəlidağdan keçəndə, 

Kəklikli daşlardan xəbər al məni. 

Ceyran bulağından qızlar içəndə, 

Saz tutub, söz qoşub yada sal məni. 

Aşıq Şəmşir: 

Dillərdə dastana dönən adın var, 

El, oba tanıyır uca dağ səni. 

Yanır yolumuzda sənət çırağı, 

Dünyaya göstərir bu çıraq səni. 

Vurğun: 

Vaxt məni bu yerə qonaq göndərdi 

Gedirəm, yamandı ayrılıq dərdi. 

Demə, Səməd Vurğun gəldi-gedərdi. 

Unutmaz bu oba, bu mahal məni. 

 

Özbək şairinin Səməd Vurğunla Qafur Qulamın dostluğu da diqqətindən kənarda qalma-

mışdır. Pyesdə bu iki şairin qardaşlıq və dostluğu mühüm yer alır, diqqət mərkəzində dayanır: 

“Qadın səsi: — Səməd. Məktub var sənə. 

Səməd: — Kimdən? 

Qadın: — Qafur Qulamdan. (Vurğun məktubu açaraq): 

 

Bəli, Qafur Qulam əziz qardaşım, 

Gör hansı məqamda qarışdı başım. 

Daşkəndə çağırır gedə bilmirəm, 

Ömür dar, görməli işlər bir aləm. 
 

Bax budur qardaşlığın əsl təntənəsi, poetik mənzərəsi. 

Pyesin hissələrinin birində isə Rəzzaq Əbdürrəşid S. Vurğunun populyar bir şair olmasın-

dan bəhs edir. Ona neçə yerdən məktub gəldiyini göstərir. Hətta özbək şairi bir yerdə qeyd 

edir ki, S. Vurğunun öz etirafına görə ona bir səhər çağı hansı bir gündəsə 17 yerdən məktub 

gəlmişdir. O məktubların hamısında şairin sənətkarlıq qüdrətindən, istedadlı bir şair olmasın-

dan fəxarət hissi ilə söz açırlar. Səməd Vurğun isə yenə öz təvazökarlığını əldən vermir, üm-

mana bənzəyən sənət dünyasında özünü kiçik bir irmağa bənzədir: 

 

Bu səhər on yeddi məktub almışam, 

Yollar ayrıcında heyran qalmışam. 

Kimsə şeir umur, kimsə məhəbbət 

Kimsə dəvət qılır, kimsə nəsihət. 

Bir ömrün həddinə sığışmırıq biz, 

Neçə həyat umur diləklərimiz. 

Bizim Qafur Qulam bu böyük şair, 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 11 

Heç bilsən nə qədər cazibəlidir. 

Görüşsək bəlkə də dərdim sağalar, 

Bu nədir deyəsən bir şeir də var. 

Dinlə, dilimizə uyğunlaşdırır. 

(Qafur Qulamın şeirini oxuyur.) 

Qarındaşım, qardaşım, 

Qandaşım Səməd Vurğun. 

Qəlbə təsəlli üçün 

İnan demirəm bunu. 

Sən xalqın öz oğlusan, 

Xalq da əbədi sütun. 

Xalq heç zaman unutmur 

Böyük şair oğlunu. 

Bəli, xalq nəhəng bir ormana bənzər, 

Biz onun zoğları, pöhrələriyik. 

Xalq ucsuz-bucaqsız ümmana bənzər. 

Biz onun bərkə də ləpələriyik. 

Mən bir irmağ kimi axdım, duruldum, 

Hiss etdim ümmanlar ləpəsiyəm mən. 

Dünən bir Leylanın Vurğunu oldum. 

Bu gün min Leylanın dəlisiyəm mən. 

 

Əsərin bu bölümündə Səməd Vurğunla Mehdinin Göygöl səfərindən də söz açılır. Deməli,  

Rəzzaq Əbdürrəşid  S. Vurğunun ən xırda, ən kiçik həyat detallarına belə yaxından bələd idi. 

Məhz əsərin Göygölə səyahət lövhəsində bu cizgilər bir daha aşkar şəkildə üzə çıxır. Belə ki, 

1954-cü aprelin 22-də Azərbaycan Yazıçılarının II Qurultayına gələn nümayəndələrindən bir 

dəstəsi ilə Göygölə gəzməyə çıxanda 48 yaşlı Səməd Vurğun qonaqlardan birinin gözəl qadı-

nına bir dəstə bənövşə verir və qadın ona təşəkkür edib deyir: — Mən bu bənöşəni saxlayaca-

ğam. Anadan olmağınızın 100 illiyində gətirib sizə verəcəyəm. Məhz bu epizodu özbək şairi 

Rəzzaq Əbdürrəşid öz təxəyyülünün gücündən istifadə edərək dəyişmiş, real hadisəni bədii 

don geydirərək, tamamilə başqa bir versiyada öz əsərinə gətirərək, oxuculara təqdim etmişdir: 

 

Dinlə əziz Mehdi bir söhbətim var, 

Göygölə çıxmışdıq biz keçən bahar, 

Kəpəzin nəfəsi üzümə dəydi, 

Dərələr inan ki, gül beşiyi idi, 

Bənövşə yığırdı növrəstə bir qız, 

Dedim: — Ay insafsız bənövşə yalnız 

Qoxulamaq üçündür birazca gendən. 

O körpə baharı neyçin üzürsən? 

Dedi: Əziz şair əhdim var mənim, 

Nəfəsim, canımdır sənətkar mənim. 

İki min altıda bu böyük vətən, 

Sənin yüz yaşını bayram edərkən, 

Sənə verəsiyəm bənövşələri 

Yığıram o əziz gündən ötəri 
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Mən onda bəlkə də ağ saçlı qarı, 

Siz Ələsgər yaşlı el sənətkarı. 

Bu şeytan qızdakı arzulara bax, 

Şən, qaynar gözləri bir cüt saf bulaq 

Baxdım əlindəki bənövşələrə, 

Qovuşdum elə bil al səhərə, 

Böyük addımlarla gəlir gələcək, 

Dünyaya çox gözəl günlər gələcək. 

Heyif o günlərdə olmayacağıq, 

Solmuş bənövşəni, ya bir tər gülü 

O qızın əlindən almayacağıq. 

Neylədik ikinci həyata layiq, 

Yaşaya bildikmi birazca ağır. 

Bircə nəğməm səslənsə, 

Onun gül dodağında. 

Sanaram mənəm gəzən,  

Göygölün qırağında. 

 

Pyesdə istər onun şeiriyyət cəhətdən, istərsə də bədii təsvir vasitələri baxımından bir sıra 

iradlar nəzərə çarpmaqdadır. Çox güman ki, bu iradların meydana çıxması tərcüməçinin əsəri 

tərcümə edən zaman ortaya çıxan qüsurlarıdır. 

Beləliklə, deyə bilərik ki, türk xalqları ədəbiyyatında Rəzzaq Əbdürrəşidin “Şeirə dönmüş 

ürək” pyesi S. Vurğun haqqında yazılan ən məşhur bir sənət nümunəsidir. 

Məqalənin aktuallığı. Səməd Vurğun poeziyasında bir sıra milli-mənəvi dəyərlər tərən-

nüm olunduğu kimi, özbək şairi Rəzzaq Əbdürrəşid yaradıcılığında da bu tendensiya müşahi-

də olunur. Bu mənada hər iki sənətkarın yaradıcılığının milli-mənəvi ideallar kontekstində 

araşdırılması bugünkü ədəbiyyatşünaslığımızın aktual problemlərindən biridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə özbək şairi Rəzzaq Əbdürrəşidin Səməd Vurğuna 

həsr etdiyi “Şeirə dönmüş ürək” əsəri ilk dəfə olaraq ədəbiyyatşünaslıq müstəvisinə çıxarılmış 

və ətraflı şəkildə araşdırılmışdır. Bu məqalədə Səməd Vurğun və türk xalqları ədəbiyyatı təd-

qiqi işində mühüm yeniliklər əldə edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın başlıca müddəa nəticələrindən ali 

məktəblərin şərqşünaslıq və filologiya fakültələrinin proqram, dərslik və dərs vəsaitlərinin 

tərtibində faydalanmaq mümkündür. Həmçinin bu tədqiqat işindən Azərbaycan və Özbəkistan 

ədəbi əlaqələri sahəsində çalışanlar istifadə edə bilərlər. 
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А.Ш. Бахшалиев 

 

Тема Самеда Вургуна в творчестве Раззака Абдуррашида 
 

Резюме 

 
В статье анализируется пьеса узбекского поэта Раззака Абдулрашида «Душа, вопло-

тившаяся в стихотворение», посвящённая Самеду Вургуну. Исследователь считает эту 

пьесу актуальной и ценной.  

Автор подчёркивает, что каждый персонаж, входящий в галерею образов этой 

пьесы, является плодом фантазии, кроме Самеда Вургуна и Мехтихана, все имена при-

думаны авторам. Исследователь подчёркивает глубокие знания узбекского поэта в об-

ласти этнографии Азербайджана, в частности Казахского района – родины С. Вургуна, 

также национальных обычаев азербайджанского народа, и руководствовался этими зна-

ниями, когда создавал пьесу. Автор статьи также отмечает, что пьеса богата романти-

ческими чувствами. Автор статьи отмечает большую роль фантазии Раззака Абдура-

шида, так как в пьесе занимают значительное место мысленные беседы поэта, воспоми-

нания юности, полной любви.  

 

A.Sh. Bakhshaliyev 

 

The subject of Samad Vurgun in the works of Razzaq Abdurrashid 
 

Summary 

 
The researcher in his article “Samad Vurgun in the Uzbek dramaturgy”, studies the play 

“A Heart Turned to Poetry” dedicated to Samad Vurgun by the Uzbek poet Razzag 

Abdulrashid. The scholar rightly points out that this play is relevant in terms of topic and 

valuable in terms of content. In the article is shown that each copy of the gallery of images 

created in the play is related to a certain fantasy. That is, they are not real names, the author’s 

names in the work (except Samad and Mehdikhan) are all fictitious names. The author of the 

article notes that the Uzbek poet knew very deeply the ethnographic features and national 

traditions of Azerbaijan, especially the Gazakh region, where Vurgun was born, and while 

writing this work, he used those traditions as much as necessary in his local place. The author 

of the article also notes that the play is polished with richer, romantic emotions. The author of 

the article also notes that the love-filled pages of Samad Vurgun's youth are fully revived in 

the work. The imaginary conversations of the poet have a special place. The scholar also 

notes that the fantasy of the author of the play, Razzaq Abdurrashid, plays an important role 

in such romantic scenes. At the same time, the author of the article talks about the artistic 

achievements of the work, being enchanted by the wonderful power of art, and conquering 

hearts with the magic of words, and speaks about the grandeur of a triumphant triumph of 

emotions.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.07.2022 
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Həm Şərq, həm Qərb xalqları ədəbiyyatında geniş işlənən mövzulardan biri “Yusif və 

Züleyxa” mövzusudur. Bu mövzuya türkdilli xalqların ədəbiyyatında çox müraciət olunmuş, 

XIII əsrdən başlayaraq türk dillərində əllidən çox mənzum və mənsur “Yusif və Züleyxa” əsə-

ri qələmə alınmışdır. Görkəmli türk alimi Agah Sirri Ləvənd (1893-1979) təkcə XV əsrdən 

sonrakı dövrdə 27 “Yusif və Züleyxa” yazarı olduğunu qeyd edir (11, s. 120-129). Azərbay-

can alimi A.Quliyevin araşdırmalarına görə, türkdilli xalqların ədəbiyyatında 27 türk, 8 azəri, 

3 özbək, 1 türkmən dilində “Yusif və Züleya” əsəri mövcud olmuşdur ki, onlardan türk və 

azəri dillərində olanların 15-i bugünümüzə gəlib çatmamışdır (1, s. 80-81). Türkiyəli alim 

Ç.H. Uluhan türkcə bu mövzuda 34 əsərin adını çəkir (12, s. 4). Digər Azərbaycan alimi A. 

Mirzəyev isə türk dillərində 68 əsərin mövcudluğunu və onlardan 20-nin məhz Azərbaycan 

türkcəsində olduğunu bildirir (2, s. 16).  

Türkiyəli tədqiqatçı, əsərin Təbriz nüsxəsini nəşrə hazırlamış Mehmet Nuri Çinarcı əsərin 

yazıldığı türkcənin “bariz bir şəkildə Azəri türkcəsinin dil xüsusiyyətlərini daşıdığını” qeyd 

edir (9, s. 35). M.N. Çinarcı əsərin yazılma tarixini h.932/m.1525-ci il göstərir və müəllifin 

Şah Təhmasibin (1514-1576) müasiri olduğunu və məsnəvinin XVI əsr Səfəvi dövründə ilk 

türkcə “Yusif və Züleyxa” əsəri olması etibarilə böyük önəm daşıdığını yazır (9, s. 11, 102).  

Lakin qeyd edək ki, həmin tarix əsərin yazılma tarixi deyil, Təbriz nüsxəsinin köçürülmə 

tarixidir. Əsərin yazılma tarixi isə şairin özünün qeyd etdiyi kimi, hicri 880, yəni miladi 1475-

ci ildir (6, v. 74a). İranlı tədqiqatçı Firuz Rifahi Ələmdari Şəmsinin əsərinin digər “Yusif və 

Züleyxa”lardan fərqləndiyini bildirir və bunun səbəbi kimi, əsərin yazıldığı Ağqoyunlu Sultan 

Yaqubun (1464-1490) hakimiyyəti illərində Azərbaycan-türk ədəbiyyatının tərəqqi illərinin 

olduğunu, Şəmsiyə qədər yazılmış digər Azərbaycan-türk dilində “Yusif və Züleyxa”lardan 

fərqli olaraq Şəmsinin əsərində dilimizə xas lüğət vahidlərinin daha çox işləndiyini göstərir 

(14, s. 7-8).  

Şəmsinin həyatı haqqında əldə, demək olar ki, heç bir məlumat yoxdur. Müxtəlif təzkirə 

və müvafiq mənbələrdə Şəmsi adlı 10-dan çox şair haqqında məlumat verilsə də (8, s. 97-98; 

10, s. 147, 427-430; 13, s. 193), onlardan heç birinin “Yusif və Züleyxa” adlı əsəri olduğuna 
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işarə yoxdur. Ələmdarinin araşdırmalarına görə isə Şah Məhəmməd Qəzvini Əlişir Nəvainin 

“Məcalisün-nəfais” əsərinin fars dilinə tərcüməsində Nəvainin “Məcalisün-nəfais”də adlarını 

çəkmədiyi, lakin Sultan Yaqub dövründə yaşamış 40 şairdən, o cümlədən “Yusif və Züleyxa” 

müəllifi olan Şəmsidən bəhs etmişdir (14, s. 9). Ələmdari araşdırdığı bir neçə əlyazmada 

Şəmsinin bir neçə qəzəlini də tapdığını bildirir və öz araşdırmalarının nəticəsi kimi, onun 

Şəmsi Bağdadi olduğunu qeyd edir (14, s. 10).  

Şəmsinin “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin 5 əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Bu nüsxələr-

dən üçü AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda, biri Təbriz Milli Kitabxanasında, 

biri Matenadaranda – İrəvan əlyazmalar və sənədlərin qorunma və tədris mərkəzində müha-

fizə olunur. Bugünədək elmə yalnız Təbriz və Matenadaran nüsxələri, həmçinin AMEA ƏYİ-

də mühafizə olunan B-4932 şifrli nüsxə olmuş, həmin nüsxələr əsasında əsərin tənqidi mətni 

F.R. Ələmdari tərəfindən 2015-ci ildə Tehranda nəşr edilmişdir (14). AMEA ƏYİ-də araşdır-

malar zamanı daha iki nüsxə tərəfimizdən aşkar edilmiş, məsnəvinin 5 əlyazma nüsxəsi əsa-

sında tənqidi mətni nəşrə hazırlanmışdır və tezliklə tədqiqatçıların diqqətinə təqdim olunacaq-

dır. Həmin əlyazma nüsxələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) AMEA ƏYİ-də mühafizə olunan B-4932 şifrli nüsxə 37 vərəqdən ibarətdir, hər vərəqdə 

12-15 sətir, 24b vərəqində isə cəmi 4 sətir var, boşluq böyük ehtimalla şəkil üçün qoyulub. 

30a vərəqində ötürülən bir söz və bir düzəliş qırmızı cövhərlə, böyük ehtimalla katibin özü tə-

rəfindən edilib. 30b, 32b və 33a vərəqlərində yanıq izləri və cırıqlar, həmçinin 37a vərəqində 

nəm səbəbindən oxunmayan sətirlər mövcuddur. Nüsxədə fars dilində 59 başlıq var. Beyt sayı 

985-dir. Əlyazmanın sonu naqis olduğu üçün köçürülmə tarixi və katibi bəlli deyil (3).  

2) B-6924 şifrli nüsxə 23 vərəqdən ibarətdir, hər vərəqdə 12-15 sətir var. Nüsxədə mövcud 

29 başlıqdan 23-ü fars, 6-sı ərəb dilindədir. Beyt sayı 645-dir. Bu əlyazmanın da sonu naqis 

olduğu üçün köçürülmə tarixi və katibi bəlli deyil (4). 

3) B-5239 şifrli nüsxə 266 vərəqlik məcmuənin 134a-182b vərəqlərində yer almışdır. Hər 

vərəqdə 13-14 sətir, 163a və 175a vərəqlərində 12 sətir, 134a vərəqində isə 4 sətir var. Bu 

nüsxədə fars dilində 5 başlıq mövcuddur. Beytlərinin sayı 1270 olan nüsxənin köçürülmə tari-

xi h.27 rəbiül-əvvəl 1294-cü ildir (m.11 mart 1877) (5). 

4) Təbriz Milli Kitabxanasında mühafizə edilən 2671 şifrli nüsxə 107 vərəqdən ibarətdir. 

İlk vərəqdə əsərin üzünü köçürən katibin xəttindən fərqli bir xətlə yazılmış “Qisseyi-Yusif və 

Züleyxa əz Şəmsi mütəxəllis” qeydi var. Həmin vərəqdə Hacı Məhəmməd Naxçıvani (1880-

1962) tərəfindən nüsxənin Təbriz Milli Kitabxanasına bağışlanmasına dəlalət edən möhür 

mövcuddur. Nüsxənin 107a vərəqində 2, digər vərəqlərdə 10-12 sətir var. 2a, 6a və 102b və-

rəqlərində haşiyədə səliqəsiz xətlə yazılmış qeydlər mövcuddur. Beyt sayı 2446-dır, başlıqlar 

mövcud deyil. Nüsxə Səmərqənd kağızı üzərinə təliq xətti ilə köçürülmüşdür, cildi meşindir. 

Köçürülmə tarixi h.21 məhərrəm 932-ci (m. 7 noyabr 1525) ildir, katibi bəlli deyil. Paginasi-

yadan məlum olduğuna görə, nüsxədə 6b (“pəs”) və 7a (“ona”) vərəqləri, eləcə də 38b (“sə-

nin”) və 39a (“bulardan”) vərəqləri arasında bir və ya bir neçə vərəq düşmüşdür (7).  

5) Matenadaran nüsxəsinin fotofaksimilesi AMEA ƏYİ-də FS-208 şifri altında mühafizə 

olunur. Əsər 99 vərəqdən ibarət məcmuənin 2a-76a vərəqlərində yer alıb, fotofaksimiledə 50b 

və 51a vərəqləri 49b və 50a vərəqlərinin təkrarıdır. Hər vərəqdə əsasən 15-18 sətir var. Beyt 

sayı 2409 olan nüsxədə fars dilində 26 başlıq mövcuddur. Əvvəldə 47 beyt Xətainin “Yusif və 

Züleyxa” əsərindən və sonda 8 beyt katibin əlavəsidir. Nüsxənin üzü h.24 rəcəb 1004/m.24 

mart 1596-cı ildə Hüseyn Əli bin Səfərəli tərəfindən köçürülmüşdür (6). 

Təbriz nüsxəsi Ələmdariyə görə, daha kamildir (14, s. 11), bunu digər nüsxələrlə müqa-

yisədə də görürük. Onu da qeyd edək ki, ƏYİ-də saxlanılan nüsxələrdən B-4932 və B-6924 
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şifrli nüsxələr yanlış cildlənmiş və əsərin başlanğıcı, ortası və sonu qarışmışdır. Hər iki əlyaz-

manı dəqiq mütaliə edərək doğru ardıcıllığı təyin etdikdən sonra məlum oldu ki, nüsxələrin 

naqisliyi əsərin müəyyən hissələrinin katib tərəfindən köçürülməməsi ilə deyil, bir çox vərəq-

lərin düşməsi ilə əlaqədardır və Bakı nüsxələrində olan bir sıra epizodlar nə Təbriz, nə də 

Matenadaran nüsxələrində mövcud deyil.  

Əsərin yazılma tarixi yalnız Matenadaran nüsxəsində verilmişdir: 

Munı nəzm eylədim əz sübh ta şam, 

İgirmi beş günündə qıldım təmam. 

...Ki, tarixi-həştsədü həştad cari, 

Təmam olmış idi, ey şəhriyari (6, v. 73b-74a). 

Məsnəvinin həcmi haqqında da məlumata yalnız həmin nüsxədə rast gəlinir: 

Çü anı nəzm qıldım mən təmamı, 

Dedim ə`dadi-beytin, diŋlə xamı . 

İki miŋ yeddi yüz əllidir, ey yar, 

Qamu vəz`ə nəsihətdir bu güftar (6, v. 74a). 

Yusifin dünyaya gəlməsi epizodu yalnız B-6924 şifrli nüsxədədir, digər 4 nüsxədə həmin 

11 beyt əskikdir və Yusiflə qardaşının doğulmasını Hz.Yaquba müjdə verilməsindən və onun 

oğlanlarına qoyduğu adlardan anlayırıq: 

Oŋa çün müjdəganı söylədilər, 

Buyurdı, bir ulu toy eylədilər. 

Birinə İbni-Yamin dedi Yə`qub,  

Biri Yusifdürür, can içrə məhbub (7, v. 7a; 4, v. 138b). 

Züleyxanın Yusifi yuxuda ikinci və üçüncü dəfə görməsi və onların söhbəti, həmçinin Ti-

musun qızını zindana həbs etməsi, Züleyxanın Misir şahı Əzizlə evlənməsi, həmçinin əsərin 

ən təsirli hissələrindən olan eşq və səbir haqqında qəzəllər yalnız B-4932 şifrli Bakı və Mate-

nadaran nüsxələrindədir.  

Yusif quyuda olarkən Yəhudanın quyu başına gəlib ondan xəbər tutması və Züleyxa ilə 

Yusifin yol kənarında söhbətinə isə B-5239 şifrli Bakı və Matenadaran nüsxələrindən başqa 

digər 3 nüsxədə rast gəlinmir (4, v. 159a; 6, v. 23b). Malikin yuxu görməsi və yuxusunun tə-

biri, vədə tamamında quyu başına gəlməsi, Yusifin quyudan çıxarılması kimi mühüm hissələr 

Matenadaran nüsxəsində tam, müəyyən qismi B-5239, müəyyən qismi isə B-6924 şifrli Bakı 

nüsxələrində yer almış (6, v. 24b; 4, v. 159a; 5, v. 19a-20b), B-4932 şifrli Bakı və Təbriz nüs-

xələrində isə bu epizodlar verilməmişdir və son iki nüsxədə əhvalat artıq qardaşların quyudan 

çıxarılmış Yusifin dalınca karvanbaşı Malikin yanına gəlmələri ilə başlayır.  

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlardan anlaşıldığı kimi, Şəmsinin “Yusif və Züleyxa” əsə-

rinin heç bir mövcud əlyazma nüsxəsi ayrılıqda əsərin bütün hissələrini ehtiva etmir və bu ba-

xımdan müqayisəli tənqidi mətnin hazırlanması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ümid edirik ki, 

XV əsr Azərbaycan-türk epik şeirinin dəyərli nümunələrindən olan bu əsərin yaxın gələcəkdə 

yeni əlyazma nüsxələri tapılaraq tədqiqatçıların ixtiyarına veriləcək və Şəmsinin “Yusif və 

Züleyxa” məsnəvisinin tam mətninin əldə olunması ilə yanaşı, bu əlyazmaların aid olduğu 

dövrün dil-üslub xüsusiyyətlərinin araşdırılması üçün yeni imkanlar açılacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Orta əsrlər anadilli ədəbiyyatımızın geniş və hərtərəfli araşdırılma-

sında mühüm rol oynayan əlyazma nüsxələrinin aşkarlanması və tədqiqi Azərbaycanın milli-

mənəvi mirasının qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından vacib əhəmiyyət 

kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın еlmi yеniliyini şərtləndirən amillərdən Şəmsinin 
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AMEA M. Füzuli adına ƏYİ-də mühafizə olunan iki əlyazma nüsxəsinin ilk dəfə olaraq elmi 

ictimaiyyətə təqdim olunmasını, həmçinin ilk dəfə mövcud beş nüsxənin elmi-paleoqrafik 

təsvirinin verilməsini göstərmək olar. 

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

xəssislər faydalana bilər. 
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Ш.А. Абдуллаева 

 

Рукописные списки произведения «Йусуф и Зулейха»  

Шамси, азербайджанского поэта XV века 

 

Резюме 

 
Легенда о Йусуфе и Зулейхе на протяжении столетий являлась одной из широко ис-

пользуемых и любимых тем в восточном мире, особенно в тюркоязычной литературе. 

Эта легенда берет свои истоки из истории об Иосифе Прекрасном в главах 37-50 «Бе-

решит» в Торе и в 12-й суре Священного Корана. Со временем первоначальная версия 

притчи подверглась изменениям, но основной сюжет и мотивы притчи были сохранены 
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и отражены в литературных произведениях. Первым произведением на данную тему в 

тюркоязычной литературе является «Кысса-и Йусуф» Кул Али (XIII в.). Известно, что 

начиная с XIII века в литературе тюркоязычных народов насчитывается более пяти-

десяти произведений «Йусуф и Зулейха», написанных в стихах и прозе. Одним из этих 

произведений является поема «Йусуфе и Зулейха» азербайджанского поэта XV века 

Шамси. В данной статье проводится палеографический анализ 5-и рукописных списков 

данного произведения, 2 из которых впервые вводятся в научный оборот.  

 

Sh.A. Abdullayeva 

 

Manuscripts of “Yusuf and Zulaikha” by Shamsi,  

the fifteenth-century Azerbaijani poet 

 

Summary 

 
The legend about Yusuf and Zulaikha for centuries was one of the most commonly used 

and favorite themes in the East, especially in Turkic literature. The life story of Prophet 

Joseph, as told in Torah (Genesis, 37-50) and the 12th surah of the Holy Qur`an, served as the 

inspiration for this theme. With time, the original version of this parable, given in the sacred 

books, underwent changes. However, the main motifs were preserved and reflected in literary 

works. The first work on this theme in Turkic literature is “Qissa-i Yusif” by Qul Ali (13th 

century). Since the beginning of XIII century Turkic-speaking authors have written more than 

fifty works of about Yusuf and Zulaikha in verse or prose. One of this works is “Yusuf and 

Zulaikha” by Shamsi, the fifteenth-century Azerbaijani poet. This article provides 

paleographic analyses of five manuscripts of this work, two of which are being introduced 

into scientific circulation for the first time. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 15.08.2022 
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Müasir dövrdə ərəb dili semit dillərindən biri olduğu üçün dünyada 500 milyondan çox in-

san tərəfindən danışılır və Qurani-Kərimin dilidir. Müasir dövrdə ərəb dilində bir çox alimlə-

rin ədəbiyyatları meydana çıxmışdır. Həmçinin, Sibaveyh və müasir dövrdə ərəb dilçiləri də 

vardır. 

Ərəb dili fonetik simvollardan ibarət bir sistemdir və onun vasitəsilə fərdlər müəyyən edi-

lir. Ərəb dili fərdlər arasında anlaşma üçün istifadə edilən ictimai dildir. Onun ən mühüm an-

layışlarından biri dünyanın ən qədim dillərindən biri olması və onun vasitəsilə dünyanın müx-

təlif mənbələrinin ifadə olunmasıdır, çünki o, strukturları, qrammatikası, morfologiyası, sözlər 

və təxəyyül, Qurani-Kərimin dili olması ilə yanaşı, həmçinin, dünyəvi düşüncə ilə liberal dü-

şüncə arasındakı ən mühüm fərqlərdir. 

Ərəb dilinin qaydalarını ilk kim qoyub? Əbu Əl-Əsvəd Əl-Duəli ilk dəfə qrammatika el-

mini qurmuşdur və o, mövzu, obyekt, nominativ və ittiham bölməsi ilə bağlı bir çox ətraflı 

araşdırmalar hazırlamışdır. O, ərəb hərfləri ilə nöqtələrin qoyulması da daxil olmaqla, bir çox 

nailiyyətlərə töhfə verib. 

Ərəb dili nə vaxt yaranıb? Ərəb dili min il, hətta daha çox əvvəl yaranıb və belə demək 

olar ki, Ərəbistan yarımadasında yaranıb və şimal-qərb sərhədlərində Səudiyyə Ərəbistanda 

yaşayan bədəvi qəbilələri tərəfindən ilk danışılan dil olub. Ərəb dili, Qərbdəki İbrani və Sür-

yani dilləri və Kopt dilləri, həmçinin Livandakı Finikiya dilləri kimi semit dillərindən biridir.  

Ərəb Dili Elmləri nədir? Dilçilər dili öyrənməyi asanlaşdırmaq üçün onu bir neçə elmə 

təsnif etmişlər və bu elmlər bunlardır:  

 Ritorika elmi.  

 Badi elmi.  

 Qrammatik Elm.  

 Elm mübadiləsi.  

 Semantika.  

 Lüğət elmi.  

 Şeir elmi.  

 Qafiyələr elmi.  

 Etimologiya.  
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 Nəsr elmi.  

 Şrift növlərinin müəyyənləşdirilməsini ehtiva edən xəttatlıq.  

 Məqamət və xütbələri ehtiva edən mühazirələr elmi. 
Ərəb dilini öyrənmiş və onun inkişafına töhfə vermiş çoxlu sayda alimlər var. Ərəb dilinin 

qrammatikası və həmçinin bir çox elmlərdə çoxlu kitablar yazmışlar və ərəb dilinin ən məşhur 

alimləri arasında bunlardır:  

1. Əbu Əl-Əsvəd Əl-Du'ali - O, qrammatika üzrə ixtisaslaşmış alimdir, səlis danışıq qabi-

liyyəti və natiqlik istedadı  ilə məşhur idi və bir çox dil alimləri onun qrammatikanın əsasını 

qoyan ilk şəxs olması ilə razılaşdılar. 

2. Əl-Zəmaxari - O, qrammatika, təfsir və hədis elmləri üzrə ən məşhur alimlərdən biridir. 

Onun ən mühüm kitablarından biri olan “Əl-Kəşəf” əsəri olan ritorika elmində meydana çıx-

mış alimlərdən biri də onu ziyarət edəni hiss edirmi?” kitabında o, Qurani-Kərimin söz ehti-

yatının davamlılığından bəhs edir. 

3. Əl-Xəlil bin Əhməd Əl-Fərəhidi - O, ən yaxşı şairlərdən biridir və çox sayda şeirləri 

vardır. 

4. Əmr bin Bəhr Əl-Kinani: - Əl-Cahiz adı ilə məşhur olub və ədəbi tənqid elminin banilə-

rindən biridir. O, nizam-intizamlı elmi yanaşması olan tənqidi üsul və yanaşmaya riayət et-

mişdir.  

5. Hüsnü Sabeh - O, dil professorudur və Suriya əsillidir. Ərəbləşmə ilə bağlı bir neçə ki-

tabın müəllifidir.  

Müasir dövrdə ərəb dilinin ən məşhur alimlərindən biri də Kamal Bişridir. O, müasir dilçi-

liyin əsasını qoyan ilk şəxsdir və müasir dövrün ən mühüm dilçilərindən biri hesab olunur, 

ərəb dilini beynəlxalq araşdırmalara ilk qoyanlardandır və irsi sadələşdirilmiş ərəb dilində 

yazmışdır.  

Dr Shawky Dhaif - O, dilçi və Ərəb Dili Akademiyasının keçmiş rəhbəridir. O, 1910-cu il-

də Damietta əyalətində anadan olub. O, bir çox kitablar yazmışdır. Bu kitablar - “Təcdidin 

qrammatikası” kitabı və “Lanqvistik asanlaşdırmalar” kitabıdır. 

Şeyx Əl-Zahiri - Səudiyyə əsilli yazıçı, təfsir və ilahiyyat, eləcə də fəlsəfə alimidir, Qahi-

rədə Ərəb Dili Akademiyasının üzvü olmaqla yanaşı, Məhəmməd bin Səud İslam Universite-

tində təhsil alıb, həmçinin Məkkədə Ərəb Dili Akademiyasının üzvüdür. 

Doktor Məhəmməd Əbdül Lətif Rifai - Müasir dövrdə ərəb dilinin ən məşhur alimlərindən 

biridir. Qahirədə Ərəb Dili Akademiyasının prezidenti, Ərəb dili üzrə bakalavr dərəcəsi alıb, 

Darda professordur. Məkkə Əl-Mükərrəmədə Ərəb Dili Akademiyasının üzvüdür və Misir 

Müqayisəli Ədəbiyyat Assosiasiyasının üzvüdür. 

Məqalənin aktuallığı. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində ərəb ədəbiyyatında nəzərəçar-

pacaq inkişafın məqalədə ifadəsi onun aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni mövzular, müasir dövrdə ərəb ədəbiyyatının yüksəlişi və 

bu sahədə müxtəlif alimlərin rolu haqqında məlumatların verilməsi məqalənin elmi yeniliyini 

təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ərəb ədəbiyyatı ilə məşğul olan 

müəllimlər, tədqiqatçılar, doktorantlar, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Pезюме 

 
Арабская современная литература все еще остается недостаточно изученной об-

ластью как в отечественной, так и в европейской арабистике. Общие тенденции совре-

менной арабской литературы во многом совпадают с тенденциями мировой литерату-

ры, сохраняя при этом некоторые специфические черты — в основном в выборе места 

действия и языковом выражении. 

 

R.R. Seyidov 

 

Scholars of modern Arabic literature 

 

Summary 

 
Arabic modern literature is still an understudied area in both domestic and European 

Arabic studies. The general trends of modern Arabic literature largely coincide with those of 

world literature, while retaining some specific features - mainly in the choice of scene and 

language expression. 
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Kontekst hadisənin, bəyanatın və ya ideyanın əsasını təşkil edən və onun tam başa düşülə 

biləcəyi şərtləri ehtiva edir. Nitq aktı isə, hər hansı bir hadisənin (davranışın; aktın) niyyəti, 

məqsədi və ya təsiri baxımından bir hərəkət kimi qəbul edilən ifadə hesab edilir. 

Dildə bəzi ümumi sözlər var ki, onların mənası  yalnız kontekstdə aydınlaşır, yəni əgər biz 

konteksti bilmiriksə, o zaman həmin sözlərin ifadə etdikləri mənaları da anlaya bilmərik. Bu 

cür sözlərə aşağıdakıları nümunə göstərə bilərik: /here and there/, /this or that/, /now and 

then/, /yesterday/, / today or tomorrow/, yaxud əvəzliklər: /you, me, she, him, it, them/ və s. 

İngilis dilində elə cümlələr var ki, danışanın kim olduğunu və kiminlə harada, nə zaman və nə 

haqqında danışdığını  bilmədən  söhbətin nədən getdiyini anlamaq olmur. Məsələn: /You will 

have to bring this parcel back tomorrow because she is not here today// (Sabah bu bağlamanı 

geri gətirməli olacaqsınız, çünki o, bu gün burada deyil).  

Kontekstdən kənarda bu cümlənin mənası bir qədər anlaşılmazdır. Burada işlədilən bəzi 

sözlərin mənası, məsələn, /you, this parcel, here, today, she/ və s. yalnız fiziki kontekstdə ay-

dınlaşa bilər. Bu cür sözlərın mənası  danışanın nəzərdə tutduğu məna ilə aydınlaşa bilir. Belə 

ifadələr texniki olaraq deyiktik ifadələr adlanır. Söz qədim yunan dilində ‘deixis’ (‘day-

icksis’) ‘pointing’ (işarəetmə) mənasını verir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sözlərin mənalarının açılmasında, aydınlaşmasında əsas məsələ-

lərdən biri də onların istinadlarının müəyyən edilməsidir. İstinadı dinləyənə anlatmaq üçün 

müəyyən olunan aktdan istifadə etməliyik. İstinad aktını yerinə yetirən zaman aşağıdakılar is-

tifadə oluna bilər: xüsusi isimlər (Xomski, Cennifer və s.), isimlər (a writer, the cat, the girl və 

s.), yaxud əvəzliklər (he, she, it və s.).  

Bu cür sözlər kimisə, yaxud nəyisə müəyyən etmək üçün unikal hesab oluna bilər, lakin 

bununla belə, bildirməliyik ki, hər hansı bir söz və yaxud ifadə üçün “istinad diapazonu” var-

dır. Məsələn, /Jennifer/, /friend/, yaxud /she/  sözləri dünyada çox obyektə aid ola bilər. Bəzən 

hər hansı bir obyektə  nə ad verəcəyimizi bilmədiyimiz zaman da istinad  (reference) edə bilə-

rik. Biz /the blue thing/ və /that icky stuff/ ifadələrini istifadə edə bilərik və hətta onlara ad da 

müəyyən edərik. Məsələn, Bizim küçədə motosikletini sürətlə sürən bir adam var və biz onu 

Mr. Kawasaki adlandırırıq. Burada işlədilən (Mr. Kawasaki) adı bir şəxsə istinad etmək üçün 

işlədilən motosiklet markasının  adıdır. Bu nümunə eyni zamanda bizə imkan verir düşünək 
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ki, hər hansı uğurlu istinad aktı danışanın işlətdiyi lüğətin zənginliyindən də asılıdır. Məsələn, 

restoranda bir ofisiant digərindən soruşur: ¿Where is the spinach salad sitting? Cavab belə ola 

bilər: /He is sitting by the door//, yaxud ¿Can I look at your Chomsky? Cavab: /Sure, it is on 

the shelf over there// Bu nümunələrlə aydın anlamaq olur ki, cansız məfhumlarla əlaqələi olan 

sözləri (məsələn, salat və s.) insanlara istinad olaraq da istifadə edə bilərik. Yaxud əksinə, in-

sanlarla əlaqəli olan sözləri (məsələn. Xomski və s.) cansız əşyalara istinad olaraq da işlətmək 

olar. Burada olan əsas proses inferensiyadaır (inference). İnterferensiya deyilən və nəzərdə tu-

tulan arasında əlaqə yaratmaq üçün işlədilən əlavə bir məlumatdır (7, s. 11).  

Praqmatikanın ifadə etdiyi mənanı aydınlatmaq üçün belə nümunə verək: İngilis dilində 

salamlaşma: ¿How are you? (Necəsiniz?), deyə sual verilir.  

Bu gündəlik salamlaşma insanın müəyyən bir gündə özünü necə hiss etdiyinə təsir edə bi-

ləcək hər bir tibbi və şəxsi təfərrüatın müzakirəsini əhatə edən cavabla qarşılanır. Cavab belə 

ola bilər:  “Fine, and how are you?” (Yaxşı, bəs, siz necəsiniz?) Bu, praqmatik cavab ola bi-

lər, çünki bu sual-cavabla biz hər hansı bir ixtiyari danışığı deyil, natiqin niyyətinin sualı ve-

rən zaman nəzərdə tutulan salam olması olduğunu ehtimal edirik. 

Digər nümunə: 

/ Luggage must be carried on the escalator // (Baqaj eskalatorda aparılmalıdır). Fərqli situ-

asiyalarda bu nümunə müxtəlif şəkildə başa düşülə bilər. Lakin praqmatikanın köməyilə, bu 

cümlənin mənası belə anlaşılır ki, burada nəzərə çatdırılan məlumat yalnız eskalatora aktiv 

şəkildə baqaj götürən insanlara aiddir, hamıya deyil. Situasiyanın konteksti cümlənin məna-

sını müəyyən edir.  

/I have two sons// (Mənim iki oğlum var). Bu cümlə danışanın iki oğlundan çox oğlu ol-

mamasını nəzərdə tutur. Praqmatika cümlənin mənasını müəyyən etmək üçün nitqin konteks-

tini özündə ehtiva edir.  

Praqmatikada danışıq aktlarının müxtəlif növləri, məsələn, lokutiv, illokutiv və s. fərqlən-

dirilir. Bunları belə fərqləndirə bilərik: ¿Is there any salt? (Duz varmı?)  – illokutiv akt- xahiş 

nəzərdə tutulur; ¡Please give me some salt! – lokutiv akt – süfrədə duzun olduğunu görürsən 

və xahiş edirsən ki, onu sənə versinlər, yəni cümlədə fakt var;  Perlokutiv aktda isə kiminsə 

sənə duzu verməsinə səbəb olursan, yəni xahiş nəticəsində hər hansı bir şəxs bir hərəkəti icra 

etmək məcburiyyətində qalır. 

Mənaca düzgün dil strukturlarını düzəltməyi nəzərdə tutan akt lokutiv akt adlanır (5, s. 

327). Lokutiv nitq aktını belə izah edə bilərik: “Hər hansı bir obyekt haqqında tam anlamı ilə 

mənalı bir cümlə daşıyan akt belə adlandırıla bilər”. Məsələn, bir nümunə təqdim edək: /The 

sky is blue// (Səma mavidir). Bu nümunədə fakt təqdim edirik və bu akt lokutiv akt adlanır.  

İllokutiv aktda isə əsas məqsədimiz fikrimizi dinləyənə çatdırmaq, ona nəsə demək 

niyyətimizi ifadə etməkdir. Məsələn: 

/I have just cooked dinner. It is still on the gas stove// (Mən təzəcə nahar hazırlamışam. O, 

hələ də qaz sobasının üstündədir). 

Göründüyü kimi, burada ifadə olunan anlamlar bunlardır: a) sən bir az sonra yemək yeyə 

bilərsən, yəni yeməyin hazırlanması; b) səbirli olmağın təbliğ olunması; c) hər hansı bir iş 

barədə əvvəldən məlumatın verilməsi (xəbərdarlıq).  

Hər hansı bir işin nəticəsinin nümayiş olunduğu akt isə perlokutiv akt adlanır. F.Veysəlli 

yazır ki, hər hansı bir söyləmin illokutiv təsiri (gücü) olmalıdır (5, s. 328). 

Perlokutiv akta nümunə kimi aşağıdakı konteksti təqdim edə bilərik. Məsələn, qəfildən 

kimsə qışqırır: “Yanğın var”. Bununla da həmin şəxs insanların binanı tərk etməsinə səbəb 

olur, yəni yanğın təhlükəsini insanlara anladır.  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 24 

Bu aktlarda işlədilən söyləmlərdəki feillərin semantik, praqmatik, leksik mənaları olduqca 

vacibdir. Aktların hər birinin reallaşması həmin feillərin kontekst daxili mənalarından asılı 

olur. Məsələn: 

/I warn you that ...// (Mən xəbərdar edirəm ki ...) 

/I promise that ...// (Mən vəd verirəm ki ...) 

/I declare that ...// (Mən bildirirəm ki ...) 

Bu tərkibli birləşmələrdə illokutiv akt icra olunur, çünki onlarda xəbərdalıq, elan etmə, 

vəd vermə kimi mənalar ehtiva olunur.  

C.Ostin performativ feillərin hərəkətləri idarə etdiyini yazır. Məsələn, /to excuse/ ‘üzr istə-

mək’ feilini işlətməklə ‘Gecikdiyim üçün üzr istəyirəm’ /I excuse for being late// cümləsində 

danışan ‘üzr istəmək’ performativ hərəkətini icra edir (2, s. 73). 

O, performativ feillərin kontekst daxilində bildirdikləri mənaları aşağıdakı nümunələrdə 

izah edir (2):  

1) /Do/ performativ feili “etmək; yerinə yetirmək” mənasını verir. Məsələn:  

¿Do you accept this beautiful woman as your lawfully wedded wife? (Bu gözəl qadını 

qanuni nikahlı həyat yoldaşınız kimi qəbul edirsinizmi?) 

/Yes, of course, I do// (Bəli, əlbəttə, edirəm). 

2) Növbəti performativ feil kimi /to name/ feilini nümunə vermək olar. Bu feil “ad 

vermək, ad qoymaq” və s. mənaları verir. Məsələn:  

/Philip named that ship the Queen Elizabeth// (Filip həmin gəmiyə Kraliça Elizabet adını 

verdi).  

Növbəti nümunə: 

¿Why have you left the baby girl without naming since she was born? (Qız uşağı dünyaya 

gələndən niyə ona ad qoymamısınız?) 

3) /To pronounce/ feili də performativ feil hesab olunur və “nikah zamanı nikahı elan 

etmək” mənasında istifadə olunur. Məsələn:  

/He pronounced us man and wife// (O, bizi ər və arvad elan etdi). 

C.Ostin yazır ki, söyləmin əvvəlində performativ feillərin işlənməsi həmin söyləmi 

performativ danışıq kimi müəyyən edir (2, s. 14). Məsələn:  

¿Do you think if there are any plants in the Moon? (Sizcə ayda bitki varmı?) 

/He concludes (infers) that there are some plants in the Moon// (O, ayda bəzi bitkilərin 

olduğu qənaətinə gəlir (nəticə çıxarır)). 

/He testifies that there are some plants in the Moon// (O, ayda bəzi bitkilərin olduğuna 

şahidlik edir). 

/He admits (or concords) that there are no plants in the Moon// (O, ayda heç bir bitki 

olmadığını etiraf edir (və ya razılaşır)). 

/I predict that there are not plants in the Moon// (Ayda bitkilərin olmadığını 

proqnozlaşdırıram). 

Bu cümlələrdə işlənmiş /to think/ (düşünmək), /to conclude/ (nəticə çıxarmaq), /to testify/ 

(sınaqdan çıxarmaq), /to reply/ (cavab vermək), /to predict/ (gələcəkdən xəbər vermək) feilləri 

performativ feillər hesab olunur. Onlar hərəkətin icrasını əks etdirir. Bu feillər işlənərkən hə-

rəkətin sözə və sözün dünyaya olan münasibəti əks olunur. C. Ostinin fikrincə, bu feillərə ox-

şar feillər çoxdur, lakin onlar “sınaqdan” çıxmamış feillərdir. Məsələn, /He assumes that// (O 

güman edir ki), /He postulates that// (O, irəli sürür ki) birləşməsində işlənən sözlər belə feil-

lərdəndir. Əksinə, /He asserts// (O iddia edir ki) və /He denies// (O inkar edir) kimi cümlələr-

də işlənən feillər hərəkətin icrası və təsdiqi ilə bağlı olduğu üçün təmiz eksplist performativlər 
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hesab olunur (2, s. 11).  

Məsələn, /He forecasts (predicts) that . . .// (O, əvvəlcədən proqnoz verir ki,. . .) təmiz 

eksplisit performativ olduğu halda, /He foresees (expects, anticipates) that// (O hiss edir/ 

gözləyir/əvvəlcədən güman edir ki, ...) cümləsi təmiz performativ hesab edilmir. Digər: /He 

endorses (he assents to) that opinion// (O, o fikri təsdiq edir/razılaşır ki,...) təmiz eksplisit per-

formativ hesab olunur, lakin /He agrees with that opinion// (O, o fikirlə razıdır ki, . . .) təmiz 

eksplisit performativ deyildir. 

Bu cümlələrdə işlədilən /postulate/ (ehtimal etmək), /predict/ (əvvəlcədən görmək), 

/endorse/ (təsdiq etmək, yoxlamaq) feilləri təmiz eksplisit performativlər hesab olunur. Belə 

feillər kontekstdə xüsusi danışıq tonu ilə tələffüz olunur.  

Beləliklə, performativ feillərinin nitq aktlarında fərqləndirilməsi onların mətn daxilində 

əks etdirdikləri mənadan asılıdır. Performativ feillərin müşahidə olunduğu cümlələr eksplisit 

və implisit məna ifadə etməklə fərqlənir. Nitq aktlarında eksplisit məna ifadə edən per-

formativlər təmiz performativlər hesab olunur, nitq aktlarında implisit məna ifadə edən per-

formativlərin konkret mənaları isə danışıq məqamından asılı olaraq müəyyən edilir.  

Məqalənin aktuallığı. Danışıq  aktı və kontekstlə bağlı məsələlərin müəyyən edilməsi 

şərtlərindən ibarətdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Performativlərin kontekst daxilində müəyyənləşməsi, araşdırıl-

masını ehtiva edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrin tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı olmaqdır.  
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А.Я. Гаджизаде  

 

Речевой акт и контекст 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются контекст и речевой акт. Контекст означает обстоятель-

ства, формирующие обстановку для события, заявления или идеи и с точки зрения ко-

торых их можно полностью понять. Речевой акт – это высказывание, рассматриваемое 

как действие, особенно в отношении его намерения, цели или результата. 

В языке есть некоторые общие слова, значение которых ясно только в контексте, то 
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есть, если мы не знаем контекста, то мы не можем понять значения этих слов. Примеры 

таких слов: /здесь и там/, /это или то/, /теперь и тогда/, /вчера/, /сегодня или завтра/, или 

местоимения: /ты, я, она, он, оно, их/ , так далее. 

 

A.Y. Hajizade 

 

Speech act and context 

 

Summary 

 
The article deals with context and speech act. Context means the circumstances that form 

the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully understood. 

Speech act is an utterance considered as an action, particularly with regard to its intention, 

purpose, or effect. 

There are some common words in a language whose meaning is clear only in context, that 

is, if we do not know the context, then we cannot understand the meanings of those words. 

Examples of such words are: /here and there/, /this or that/, /now and then/, /yesterday/, /today 

or tomorrow/, or pronouns: /you, me, she, him, it, them/, etc.  
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Текст как интегративная единица обучения межкультурной 

коммуникации толерантной языковой личности студента 
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Key words: student, teaching, identity, tolerance, text, people, culture, communication 

 

В настоящее время, когда Азербайджан восстановил государственную независи-

мость и стал равноправным членом мирового сообщества, назрела острая необходи-

мость глубоких качественных перемен во всех сферах общественной жизни, в том чис-

ле и в сфере образования. Осуществляемая в нашей стране реформа системы образова-

ния ориентирована на достижение уровня европейских и мировых стандартов и направ-

лена на всестороннее развитие и демократизацию всех ее структур. 

В государственных программных документах придается огромное значение даль-

нейшему совершенствованию процесса обучения наряду с государственным языком, 

русскому языку как иностранному. 

Русский язык на современном этапе выступает в роли не только важного средства 

межгосударственного общения на постсоветском пространстве, но и является одним из 

шести международных языков ООН. Это обстоятельство подчеркивает необходимость 

выдвижения на первый план повышения качества знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку. Реализация этого требования применительно к преподаванию рус-

ского языка в азербайджанской школе предполагает дальнейшее совершенствование 

методики обучения русскому языку как иностранному.  

Следует отметить, что действующие ныне в Азербайджане программа и учебники 

по русскому языку не обеспечивают достаточную дидактическую и лингвистическую 

базу для выработки у студентов межкультурной коммуникативной компетенции. Се-

годня мы обращаемся к русскому языку уже как к иностранному, исключая в основном 

ту часть населения, которая работает, обучается или обучает на русском языке. Подоб-

ная форма употребления русского языка приводить к появлению межкультурной ком-

муникативной компетенции (МКК). Под этим выражением можно подразумевать диа-

лог или контакт людей, с разными психологиями, культурами, традициями и обычаями, 

которые общаются или меняются информациями на языке одного из них. Эта компе-

тентность приводит к пониманию и восприятию культуры и психологии другого на-

рода. МКК – это такая компетенция, которая позволяет человеку выйти за пределы 

своей культуры, одновременно изучая другие культуры и не забывая о своей. Однако 

на пути изучения русского языка как иностранного и развития МКК возникают неко-

торые препятствия, которые в большинстве случаев связаны с овладением грамматики 
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русского языка. Именно грамматика помогает правильно и четко сформулировать ту 

мысль, которую нужно предоставить собеседнику. Кроме того, неотъемлемой частью 

русского языка является богатая и интересная культура русского народа, которая вк-

лючает в себя музыку, живопись, литературу, искусство, традиции и обычаи данного 

народа. Основной путь усвоения русского языка отображен в формуле, которую пред-

ложил Е.И.Пассов: культура через язык и язык через культуру т.е. усвоение фактов 

культуры осуществляется в процессе использования языка в качестве средства меж-

культурного общения. 

В 1974 г. на конференции по лингвистике текста П.Я.Гальперин отмечал: «Для того, 

чтобы создать типологию текста, необходимо определить его основные единицы. Если 

применить принцип изоморфности языковых средств, то можно сказать, что как для 

предложения основными единицами являются слова и как для сверхфразовых единств 

или абзацев единицами являются предложения, то соответственно для текста структур-

ными единицами являются сверхфразовые единства или абзацы» (3, с. 69). 

Исследование структуры текста на уровне сверхфразового единства, в котором 

предложения объединяются не только с точки зрения смысла, но и в результате опреде-

ленных формальных связей, стало развивающимся направлением в лингвистическом 

анализе текста, новым шагом в функции изучения языковых единиц, в частности, пред-

ложения.  

Поиск не только формальных, но и содержательных категорий, обеспечивающих 

связанность и целостность текста, привел к формированию двух направлений в линг-

вистике текста. 

Первое рассматривает текст как соединение коммуникативных единиц, как единицу 

речи, выявляет содержательные компоненты, связанные с обеспечением коммуника-

ции, без которых невозможно правильное построение текста. Это направление лингвис-

тики текста определяет смысловые различия в употреблении коммуникативно-ориенти-

рованных компонентов высказывания. Данные смысловые отличия относятся и к пра-

вилам логического построения текста, и к правилам прагматического характера, опре-

деляющим фонд знаний, общий как для адресанта, так и для адресата. 

Второе направление лингвистики текста тесно смыкается с прагматикой, психолинг-

вистикой, риторикой, стилистикой, теорией коммуникации и т.д. Размытость границ 

между данными аспектами исследования текста заставляет говорить о включении пере-

численных дисциплин в общую теорию текста. 

Между тем, решение этих вопросов имеет принципиальное значение для обучения 

межкультурной коммуникации студентов-филологов, поскольку от этого зависит выбор 

оптимальных методов и приемов анализа текста в целях формирования толерантной 

языковой личности. 

И.А.Зимняя, определяя текст как продукт говорения, считает, «что это единствен-

ное, в чем объективируется речевая деятельность. Надо понимать, что на создание текс-

та, на понимание его грамматического и смыслового содержания влияет не только язы-

ковая компетенция студентов в области неродного (русского) языка, родного языка или 

языка-посредника, но и особенности восприятия «картины мира». Учет этого фактора 

дает возможность формирования умений оценивать текст и прогнозировать его. Такой 

подход к работе над текстом находит отражение в следующих положениях: 

— формирование у студентов научного представления о мотивированности, целе-

направленности коммуникативно-речевого процесса; 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 29 

— осознание объективной зависимости между отбором языковых средств и речевых 

ситуаций; 

— рассмотрение целого ряда возможных вариантов; 

— соотнесение этих вариантов с коммуникативной целью высказывания, оценки их 

с точки зрения адекватного отражения действительности, соблюдения языковых и рече-

вых норм современного русского языка. 

Перспективными для развития теории и практики включенной формы обучения сту-

дентов-русистов коммуникативному речевому общению в системе формирования и раз-

вития толерантной языковой личности представляются те лингвистические концепции, 

в которых особое внимание уделяется коммуникативному статусу текста (П.Я. Галь-

перин, И.А. Зимняя, Г.В. Колшанский и др.). Значительный вклад в развитие теории ис-

пользования текстов при обучении русскому языку как иностранному внес Л.В.Щерба, 

открытия которого актуальны до сих пор. Познание «двуязычными» учащимися рус-

ского языка - очень сложный процесс, так как «каждый язык представляет нам мир 

внешний, воспринимаемый мир» в своем особом виде: «В каждом языке мир представ-

лен по-разному и понимается по-разному». Возможность наблюдать явления изучае-

мого иностранного языка в плане их сопоставления с родным, по мнению ученого, 

«есть одно из самых благоприятных условий для развития ума» и речевых особеннос-

тей (1). 

Методические ориентиры на личность студента, воспринимающего речь-текст при 

обучении русскому языку, по мнению специалистов, выполняют следующие функции: 

1) учет специфики постижения индивидуумом окружающей действительности (пу-

тем сравнения, сопоставления, употребления, обобщения и др.) средствами иной язы-

ковой системы; 

2) обусловленность объективно существующей этнокультурной специфики восприя-

тия и отражения действительности; 

3) установка индивидуума на прогнозирование действительности; 

4) осознанная и неосознанная ориентация индивидуума на коммуниканта. 

Следует отметить, что значимость каждого из этих фактов вполне общепринята. 

Процесс речи рассматривается исследователями не как порождение отдельных, изъ-

ятых из общего контекста и независимых друг от друга предложений, а как порождение 

текстов, законченных речевых произведений, сообщение монологического и диалоги-

ческого характера. 

Приобщение студентов к структурно-системному фонду изучаемого (русского) язы-

ка должно означать осознание ими всех уровней системы языка. Иными словами, уже с 

начального уровня закладывания основ «вторичной» языковой личности необходимо 

развивать у студентов, особенно у будущих преподавателей-русистов умения извлекать 

из текста комплексную информацию, которая объективируется не только в строевых 

единицах языка, но и в других элементах текста. 

Таким образом, рассматривая текст как продукт отражения мира средствами языка, 

мы определяем текст как интегративную учебную единицу, и выделяем его основные 

функции в процессе поэтапного формирования толерантной «вторичной» языковой 

личности студентов-русистов при обучении их межкультурной коммуникации как ком-

понента их будущей профессиональной деятельности. 

Текст является результатом речевой деятельности. Под речевой деятельностью в ее 

психолингвистическом толковании понимают психически организованную деятель-
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ность, организованную подобно другим видам деятельности - трудовой, познаватель-

ной, игровой. 

С коммуникативно-деятельностным подходом к обучению тесно связан принцип 

мотивации. Современная методика РКИ определяет в качестве одной из важнейших 

своих задач создание мотивированной основы обучения. 

Текст как интегративная единица обучения, кроме того, рассматривается нами как: 

а) средство познания лингвистической и когнитивной специфики русского (иност-

ранного) языка; 

б) средство связного изложения мыслей и чувств носителей языка иной социальной 

общности; 

в) средство обеспечения адекватного национальной культуре речевого поведения и 

применения его в повседневном речевом общении; 

г) средство развития коммуникативных навыков и умений студентов-филологов в 

процессе обучения межкультурной коммуникации; 

д) средство обеспечения профессиональной направленности в изучении языка. 

Обучение общению составляет содержание обучения и имеет конечной целью ис-

пользование языковых средств в целях общения, а сам язык усваивается в процессе об-

щения. Лингвистический анализ текста, воплощающий в себе коммуникативно-позна-

вательную активность студента, дает возможность реконструировать образ иноязычной 

личности (Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова и др). 

Таким образом, под учебным текстом понимается такой текст, который представля-

ет собой образец речевого продукта и служит источником для создания студентами са-

мостоятельных диалогических и монологических высказываний разного стиля и жанра 

в соответствии с законами текстообразования в русской социолингвистической тради-

ции в целях оптимальной межкультурной коммуникации. 

Кроме того, в зависимости от задач включенной формы обучения русскому языку 

студентов-филологов на разных этапах формирования вторичной языковой личности, 

учебные тексты выполняет специальные задачи: 

— служат средством познания лингвистической и когнитивной специфики русского 

языка; 

— служат стимулом для связного изложения мыслей и чувств носителей языка иной 

социокультурной общности; 

— способствуют интеграции филологических знаний и умений через целенаправ-

ленное использование лингвистического анализа текста как средства интеграции и раз-

вития филологической культуры будущих русистов. 

При выявлении своеобразия учебного текста исследователи исходят из определения 

цели и содержания процесса обучения. Обучение как особый вид профессионального 

общения представляет собой коммуникативный процесс, характеризующийся наличием 

прямой и обратной связи: преподаватель - студент - преподаватель. Кроме того, обуче-

ние русскому языку студентов-русистов понимается как процесс формирования и раз-

вития коммуникативных умений на основе усвоения теоретического (языкового) мате-

риала. Поэтому учебные тексты необходимо рассматривать, во-первых, в их отношении 

к участникам общения (преподаватель-студенты) и, во-вторых, с точки зрения их функ-

ционирования в разных сферах общения. Обучение русскому языку студентов-русистов 

преследует и образовательные цели, что должно найти отражение при отборе учебных 

текстов. 
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Определяя текст как высшую интегративную единицу обучения, в учебный процесс 

следует включать текстовые упражнения, основная цель которых - обучение студентов 

продуцированию монологического текста на русском языке. С помощью подобных уп-

ражнений учащиеся не только овладевают нормами произношения и правописания, ус-

ваивают основные правила грамматики и словообразования, обогащают словарный за-

пас новыми лексическими единицами, но приобщаются к истории и культуре народа, 

язык которого является предметом изучения в качестве иностранного. 

Актуальность статьи. Текст, являясь средством формирования предметной компе-

тенции студентов, выступает как актуальный источник специальной информации, мо-

тивируя их последовательную деятельность. Это обусловливает учет таких характерис-

тик текстов, как познавательность и проблемность.  

Научная новизна статьи. Цель исследования методики обучения русскому языку 

как иностранному определена как обучение восприятию и порождению текстов на рус-

ском языке, а сам текст при этом выступает как интегративная единица обучения толе-

рантной речевой деятельности в любом ее виде (в зависимости от таких видов речевой 

деятельности, как говорение, слушание, письмо, чтение), так как в каждом виде рече-

вой деятельности коммуникативная компетенция в конечном счете формируется на 

уровне текста. 

Практическое значение и применение статьи. Овладение языком на всех уровнях 

подготавливает студентов к самостоятельным монологическим и диалогическим выска-

зываниям. 
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Mətn tələbənin tolerant linqvistik şəxsiyyətinin  

mədəniyyətlərarası ünsiyyətinin tədrisinin inteqrativ vahidi kimi 

 

Xülasə 

 
Məqalədə Azərbaycanın ali və orta məktəblərində rus dilinin xarici dil kimi tədrisində or-

taya çıxan problemlərin həllinin araşdırılmasından bəhs olunur. Həmçinin ölkəmizdə yaşayan 

müxtəlif mədəniyyətə malik xalqların rus dili vasitəsi ilə ünsiyyət qurmalarından danışılır. 
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Sözün ikinci — əsas, həqiqi məna ilə bağlı olub “törəyən” mənası onun məcazi mənasıdır. 

Bədii dil məcazlar sistemi tələb edir. “Bədii dil ədəbi dildən, danışıq dilindən, sözün geniş 

mənasında ümumxalq dilindən təcrid olunmur, onun tutumlu, cilalanan, təzədən işlənən bir 

qolu, təsirli sahəsidir. Buna görə də, ümumxalq dilində işlənən, canlı danışıqda çox çevik, çox 

işlək görünən bütün sözlər bədii dilə keçsə, asanlıqla bədii əsərdə özünə yer tuta bilmir. Bədii 

mətndə işlənən hər bir söz – “sınaqdan çıxarılır”, xəyal və təfəkkürlə təmasa gətirilir”. 

Elmi mətnlərdə terminlər hansı dərəcədə zəruridirsə, bədii mətndə də epitet, metafora, me-

tonimiya, təşbeh, kinayə, rəmz, alleqoriya, mübaliğə, litota kimi məcaz növlərinin işlənməsi 

eyni dərəcədə vacibdir. 

Dilin obrazlılığını, emosionallığını, təsvir rəngarəngliyini bədii təxəyyül gücünə əks etdir-

məkdən ötrü dil materialı üçün bədii mühit — mətn yaratmaq gərəkir. Dilin ifadəliliyi, poezi-

yası da məhz haqqında danışacağımız məcazlar sistemi ilə mümkün olur. Sənətkar ümumxalq 

dilindən aldığı dil materialını xammal kimi götürür, onu öz mətninin məna-məzmun və forma 

xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırıb, cilalayıb yeni çalarlar, rənglər əlavə etməklə işlədir. Təsadüfi 

deyil ki, ədəbi dil və ümumxalq danışıq dilində olan eyni söz və ifadələr ədəbi-bədii kontekst-

dəki məqamı ilə müqayisədə daha solğun görünür.  

Bədii dili səciyyələndirən bədii dil faktları (arxaizm, neologizm, varvarizm, vulqarizm və 

məcazlar sistemi) bu dilin mühüm tərkib hissəsi kimi az sözlə dərin məna ifadə etmək, tarixi-

lik, müasirlik, rəngarənglik ovqatı yaratmaq qabiliyyətinə malikdir.  

Arxaizmlər (köhnəlmiş sözlər) ümumişləklik xüsusiyyətini itirən, zaman keçdikcə unudu-

lan, köhnə həyat tərzi, keçmiş adət-ənənələrlə bağlı olan sözlərdir. Klassik ədəbi əsərlərdə iş-

lənən və hazırda unudulan köhnəlmiş sözlər — arxaizmlər, eyni zamanda keçmiş həyat və 

məişət tərzi ilə bağlı olan köhnəlmiş sözlər — tarixizmlərdən yazıçılar təsvir etdikləri dövrü, 

həmin dövrdə yaşamış insanların xarakteri, dünyagörüşü, düşüncəsi haqqında təsəvvür yarat-

maq, həmin dövrün ictimai-sosial, siyasi mənzərəsini canlandırmaq üçün istifadə edirlər. Ar-

xaizmlər bədii mətndə bu gün bizə uzaq, yad görünən tarixi mənzərənin görüntülərini əks et-

dirir. Səlcuq sultanı Məlik Şahın Azərbaycanın Şimal vilayətlərində — Arranda  və Şirvanda 
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öz hakimiyyətini qüvvətləndirmək üçün göndərdiyi böyük cəza ordusu 1086-cı ildə, sərkərdə 

Buğanın əmri ilə, xərac verməkdən imtina etmiş Gəncənin dörd-beş fərsəngliyində düşərgə 

salmışdı... 

Sərkərdə bu işi ən cəsur yüzbaşılarından biri olan Bayburaya tapşırdı (O. Salamzadə). 

Mətndəki “xərac”, “yüzbaşı” sözləri tarixizm, məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında, 

Qazi Burhanəddin və İmadəddin Nəsimi şeirlərində işlənən ayıtmaq (demək, söyləmək), tanıq 

(şahid), sayru (xəstə), güz (payız), us (ağıl), əsən (sağ, salamat), əsrük (sərxoş), altun (qızıl), 

suç (günah), danla (sabah), düş (yuxu) və s. kimi sözlər arxaizmlərdir. 

“Neo” və “loqos” sözlərinin birləşməsindən olub, yeni söz mənasını bildirən neologizmlər 

xalqın həyat tərzi, elm və texnikanın inkişafı ilə, ictimai quruluşla, məişətdə baş verən yeni-

liklərlə əlaqədar olaraq meydana gəlir. Zaman keçdikcə yeni sözlərin seçilməsi meyarı da də-

yişir. Məsələn, vaxtilə “televizor”, “kosmos”, “kosmonavt”, “lunoxod”, “kosmik gəmi”, “mag-

nitofon”, “elektrik” və s. yeni söz hesab olunurdusa, indi onlar bu funksiyasını itirib. 

Hal-hazırda həyatımızda baş verən yeniliklərlə bağlı dildə ayrı-ayrı anlayış, hadisə və əş-

yaları bildirən yeni sözlər iki yolla yaranır: 1) öz dilimizin hesabına (nəfəslik, işbirliyi, soykö-

kü, bölgə, açıqca, soyad, durum, cangüdən, çağdaş, özəlləşdirmə, yayım və s.); 2) Başqa dil-

lərdən (spiker, birja, kompüter, mer, faks, menecer, internet, investisiya, distributer və s.) alın-

ma yolla. 

Onu da qeyd edək ki, dilin öz hesabına yaranan yeni sözlər daha çoxdur. Lakin zaman 

keçdikcə dildəki yeni sözlərin bu hissəsi ümumişlək sözlərə çevrilir. Məsələn, çimərlik, kom-

pyuter, mesaj və s.  

Yeni sözlərin bir hissəsi isə ixtisas sözləri sırasına keçir. Məsələn, printer, birja, distributer 

və s. 

Bədii mətnlərdə məna-məzmun tələbatı ilə işlənən bu sözlər bədii dilin zənginləşməsində 

əhəmiyyətli rol oynayır. 

Latınca “barbarus” sözündən əmələ gələn varvarizm yad dilə məxsus olan, yadelli anlayı-

şını əks etdirir. Bütün zamanlarda inteqrasiya nəticəsində dillərin bir-birinə qarşılıqlı təsiri ol-

muşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında da başqa dillərdən keçən sözlərin işlənməsi təbiidir. An-

caq bu qrup sözlər bədii mətndə o zaman uğur qazanır ki, mətnin mövzu və ideyası, forması 

həmin yad dildə olan sözlərin işlədilməsini tələb etsin. Əgər bu sözlərdən yazıçı bir priyom, 

üsul kimi istifadə edirsə, bədii dil normalarına xələl gəlmir. Məsələn, Aşıq Ələsgərin dilində: 

“Mərhaba, nəmxuda, Afərin, əhsən, malades! — Cahanda yoxdu tayın, Dünyada təksən, ma-

lades!” — “malades” varvarizmi ironiya işlədilmiş satirik üslub çalarlarını əks etdirən bədii 

dil faktına çevrilib.  

Ədəbi dildə işlənməyən kobud sözlərdən bədii əsərdə istifadəyə vulqarizm deyilir. Aydın-

dır ki, bu cür kobud-ədəbsiz sözlər yazıçının dilindən verilə bilməz, obrazların, personajların 

dilindən verilən vulqarizmlər də mətnin tələbi ilə bədii dilə daxil olur. Adətən yazıçının tənqid 

etdiyi, mənfi surətlərin dilindən verilir bu ifadələr. Adi halda nöqsan, mədəniyyətsizlik kimi 

qəbul edilən vulqarizmlərdən daha çox obrazların xarakterini açmaq məqsədilə, özünüifşa 

üsulu kimi istifadə olunur: Yapış, heyvan balası, heyvan! Yoxsa vallah döyə-döyə səni öldü-

rərəm! 

...Mənim nökərim Kərbəlayı Qasım lap biqeyrətdir. Mən indiyə kimi nə qədər eləmişəm 

ona bir qətrə çaxır içirə bilməmişəm. Deyirəm ki, axı ay axmaq, sən ki, üzümü yeyirsən, axı 

bu nədi ki? (C. Məmmədquluzadə) 

Bədii dilin mühüm tərkib hissələrindən hesab olunan məcazlar sistemi bədii mətnə canlı-

lıq, emosionallıq gətirir, təsvir, təhkiyə, monoloq və dialoqun təsir gücünü artırır. Məcazın müx-
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təlif növləri var və bu növlərin hər biri konkret prinsiplər əsasında formalaşır, spesifik səciyyə 

daşıyır. Bədii əsərdə mənanı qüvvətləndirmək, bəzi cəhətləri diqqətə çatdırmaq, qabartmaq 

üçün seçilən sözə əlavə, təyinedici söz artırılır ki, həmin sözlər epitet adlanır. Epitet yunan sö-

zü olub, əlavə məna deməkdir. Əlavə edilən söz təyinedici xarakterə malik olduğu üçün dilçi-

likdə epitetə bədii təyin də deyilir. Bədii üslubda ən çox istifadə olunan məcaz növü – epitet-

lər təsvirin, tərənnümün obrazlı və ifadəli olmasına xidmət edir. Əşya və ya hadisə bildirən 

sözə əlavə olunan söz onun mahiyyəti, səciyyəvi xüsusiyyətləri və xarakteri ilə əlaqədardır: 

 

Gül çöhrəsinin şəminə pərvanə kimi yan 

Anın kimi can yandırıcı nar ələ gəlməz. 

                                                             (İ. Nəsimi) 

       və ya: 

Gözümün yaşı axar, başıma tufan gətirir,     

        Ey pəri çöhrə, boyu sərvi – xuraman, bəri gəl. 

                                                             (İ. Nəsimi) 

 

 Bu beytlərdə “gül çöhrə”, “pəri çöhrə” ifadələri epitetdir. Poetik qəhrəmanın sevgilisinə 

müraciətində gözəl üz anlayışı müxtəlif aspektlərdən obrazlı ifadə ilə təyinlənir — “gül” və 

“pəri” epitetləri ilə. “Gül” sadəcə gözəl, təmiz mənasını ifadə edirsə, “pəri” sözünün assosa-

siyası ilahi gözəllik, təmizlik mənasını qabardır. Bu sözlər fikri bədii cəhətdən gücləndirir, 

gözəl estetik əlamətlər təlqin edir. 

Bədii təyinləri qrammatik təyinlərdən fərqləndirən əsas əlamət ondan ibarətdir ki, əgər 

qrammatik təyinlər həqiqi məna üzərində qurulurlarsa, bədii təyinlər məcazi məna ifadə edir-

lər. Məsələn: şirin qoğal (qrammatik təyin) — şirin söhbət (bədii təyin); acı bibər (qrammatik 

təyin) — acı həqiqət (bədii təyin) və s. 

Təyinedici xarakterli epitetlərdən həm klassik, həm də müasir Azərbaycan ədəbiyyatında 

geniş istifadə edirlər. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan ədəbiyyatın -da əsrlər boyu yaradıl-

mış bir çox epitetlər qəlibləşib və işləkliyini saxlamaqdadır: badam gözlü, gül üzlü, sərv boy-

lu, qartal baxışlı, püstə dodaqlı və s. Bədii təyinlər həm də qiymətləndirmə, dəyərləndirmə xü-

susiyyətlərinə malikdir: Ay sudan göyə atılmış və gözəgörünməz qırmaqdan asılı qalmış gü-

müş pullu balığa bənzəyirdi (O. Salamzadə).  

 Burada “gümüş pullu balıq” ifadəsinin təyini “gümüş pul” söz birləşməsi şəklindədir. 

Mətn kontekstində isə “gümüş pullu balığ”a bənzəyən Aydan söhbət getdiyi üçün “gümüş 

pullu balıq” “Ay”ın bənzətməsi, oxşarı, təyini olur. 

Bir çox əlamətlərinə görə epitetlərdən fərqlənən və bir çox xüsusiyyətlərinə görə də epi-

tetlərə bənzəyən təşbehlər əşyalar və ya hadisələrin bənzəyən əlamətlərini nümayiş etdirir. 

Təşbehin tərkib hissələri bunlardır: bənzəyən, bənzədilən, bənzətmə qoşması, bənzətmə əla-

məti. Bənzətmə qoşmasının həmişə işlənməsi zəruri deyil. Sübh şəlalə kimi gümüşü bir axınla 

hürküclü zirvələrin üstündən aşıb, yamaclardakı meşələrə tökülürdü (O. Salamzadə). 

Bu mətndə sübh, sübhün açılması “kimi” bənzətmə qoşması vasitəsilə şəlalənin dağ zirvə-

lərindən tökülməsinə bənzədilir. 

 

Dəhanın sədəfdir, dişlərin inci, 

Sanasan ağızın püstədir, ay qız! 

Xumar gözlərini sevəndən bəri 

Dərdə düşüb canım, xəstədir, ay qız! 
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 Bu şeir parçasında bənzətmə qoşması işlədilməyib. Təşbehlər (dəhanın sədəfdir, dişlərin 

inci, ağızın püstədir) ustalıqla yaradılıb, bədii dilə məxsus obrazlılıq çalarları əks etdirib. Təş-

behlər adətən hansısa üslubi məqsədə xidmət edir. Tərəflər arasındakı oxşar, müştərək əla-

mətlər də həmin üslubi məqsədin açılması üçün bədii şərait yaradır. 

Köçürmə mənasını ifadə edən metafora məcazın ən geniş yayılmış təzahür formalarından 

biridir. Xüsusi üslubi vəzifəyə malik olan bu məcaz növü ədəbiyyatşünaslıqda bəzən istiarə 

termini ilə də əvəz olunur. Hər hansı bir əşya və ya hadisənin müəyyən əlamətlərinin başqa 

əşya və ya hadisə üzərinə köçürülməsinə metafora deyilir. Leksik-semantik kateqoriya olan 

metaforalar bəzi spesifikasına görə iki yerə bölünür: 1) ümumişlək 2) üslubi və ya poetik. 

“Ümumişlək — bu metaforalar sözün məcazi mənasından törəyərək sabitləşir. Onlar bəzi hal-

larda terminə çevrilə bilirlər. Məsələn: çayın qolu, dağın ətəyi, çaqqal, tülkü, ilan və s. 2. Üs-

lubi, yaxud poetik — bu metaforalar isə sırf bədii dilin məhsuludur və ən çox əşya və ha-

disələrlə əlaqəli surətdə meydana gəlir”. 

Diqqət yetirsək, görərik ki, metaforanın təşbehlə bir çox ortaq xüsusiyyətləri var. Hər ikisi 

müqayisə bənzətmə əlamətləri əsasında yaranır. Ancaq metaforada abstrakt qarşılaşdırma — 

əşyaların birinin iştirak etməməsi, adının çəkilməməsi onun daha çətin yaradılan üslubi fiqur 

olduğunu göstərir. Yazıçı və şairlər bu məcaz növündən daha çox yararlanir, bədii dilin ob-

razlı və poetik mənzərəsini metaforik yolla ifadə edirlər: Göyün qabarıq və əngin sinəsi al şə-

fəqlərin zərilə bəzədilirdi. Budur, Günəş göründü, səhər sanki başına qızıl tac qoydu, qara 

çadrasını dağların arxasına atıb firuzəyi qəbasına büründü. 

Bir dəstə qumru quruldaya-quruldaya talaya düşdü. Iki xallı maral ağacların arasından çı-

xıb köçdən hürkmədən asta-asta qobuya, su içməyə getdi. Sonra Müəyyəd əlini ağzına qoyub 

qəribə bir ahənglə zəngulə vurdu. Ətrafa qərib sakitlik çökdü və cavab olaraq yuxarı tərəfdən, 

yalçın qayalıqlardan zil zəngulə ucaldı (O. Salamzadə). 

Bu mətn parçasında “al-şəfəqlərin zəri göyün sinəsini bəzəyib”, “səhər başına qızıl tac 

qoydu, qara çadrasını dağların arxasına atıb firuzəyi qəbasına büründü”, “yalçın qayalardan 

zil zəngulə ucaldı” — kimi metaforik təsvirlərdə insana məxsus “sinəsini bəzəmək”, “başına 

tac qoymaq”, “çadrasını atmaq”, “qəbasına bürünmək”, “zəngulə vurmaq” — əlamətləri səhər 

və yalçın qayalar anlayışına köçürülüb. 

Metaforalardan istifadə müəllifin fərdi üslubu və ifadə tərzi ilə bağlı olur. Bədii yaradıcılıq 

mürəkkəb prosesdir. Bu prosesdə dildən düzgün və məqsədli istifadə mühüm şərtdir. Ədəbi 

növlərin bütün janrlarında obrazlı, poetik, emosional və belə demək mümkünsə, “rəngli dil” 

yaratmaq bədii istedad tələb edir.  

Ad dəyişmə mənasını bildirən, bədii dildə mənanı qüvvətləndirən məcaz növlərindən biri 

də metonimiyadır. Dilin obrazlılıq və ifadəlilik imkanlarını artıran zəruri nitq vahidi — meto-

nimiyalar da metaforaya bənzəyirlər. Lakin metaforada müşahidə olunan şərtilik (qarşılaşdırı-

lan əşya və ya hadisədən birinin əlaməti digərinə köçürülür) metonimiyada yoxdur. Metoni-

miyada obyektə çevrilən hər hansı bir əşya və ya hadisə onun özü ilə əlaqədar olan başqa bir 

sözlə əvəzlənir. Məsələn: Zal susmaq bilmirdi, onu alqışlayırdı. “Zalın susmaması”, “onu al-

qışlaması” metonimiyadır. “Metonimiyanın köçürülmə obyektindən asılı olaraq müxtəlif növ-

ləri var: məkana görə adın köçürülməsi, zamana görə adın köçürülməsi, müəllif — əsər köçü-

rülməsi, canlı — məkan köçürülməsi, maddi əsasa görə köçürülmə”. 

Metonimiyaya daha çox yaxın olan məcaz növü sineqdoxadır. Kəmiyyət əlaməti əsasında 

formalaşan sineqdoxa metonimiya ola bilir, lakin metonimiyalar sineqdoxa ola bilmir. Yəni, 

təkdə olan hər hansı leksik vahid cəmdə olan məfhumu ifadə edə bilir. Bədii mətndə konk-

retlik, yığcamlıq, obrazlılıq yaradan sineqdoxalar obrazların səciyyələndirilməsi və tipikləşdi-
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rilməsi baxımından mətnə bədii-estetik dəyər qazandırır. 

Bədii dildə şərti əlamət bildirən simvollar bədii üslubda daha çox məcaziliklə bağlı olan 

anlayışdır. Bu termin bəzən rəmz sözü ilə də əvəz olunur. Ədəbiyyatda biz sözlə müəyyən fik-

rin üstüörtülü şəkildə ifadə olunmasına simvol deyilir. Bu cür söz qrupları həm də şifahi ədə-

biyyatda geniş şəkildə işlənir. Müəyyən işarələr, detallar, ştrixlərlə fikir, ideya ifadə etmək 

xalq dilində daha çox müşahidə olunur.  

Yazılı ədəbiyyatda isə yazıçıların müxtəlif obyektlər arasında oxşarlıqları tapmaq və onu 

bədii şəkildə canlandırmaq istedadını ortaya qoyur. Mətnaltı mənanın güclü olduğu bu üslubi 

fiqurlardan düzgün, yerli-yerində istifadə edəndə surətlərin və xarakterlərin açılması prosesi 

daha asan başa gəlir.  

Bədii təfəkkürə uyğunlaşdırılmış, cilalanmış, ciddi və məqsədli fikir, ideya yükü daşıyan 

simvollar etik-tərbiyəvi xüsusiyyətlərə də malikdir: İndi də dişini qıcamış Qacar... İranı tala-

yan o qart canavar (S. Vurğun). 

Bədii mətn quruculuğunda poetik sintaksis və ya sintaktik fiqurlar kimi çıxış edən bədii 

ifadə vasitələri — bədii sual (Daş qəlbli insanları neylərdin İlahi? — M.Ə. Sabir); bədii təzad 

(Diyari — hicrdə seyli — sitəmdən oldu xarab. Fəzayi — eşqdə abad gördüyün könlüm. — 

M. Fizuli), təkrir (Eşqdir mehrabı uca göylərin, Eşqsiz ey dünya nədir dəyərin? — N. Gən-

cəvi), kinayə (Bu vətən öləndə lazımdır mənə. Oda ki torpaq şəklində — Ə.Nuri) ilə yanaşı 

yazıçıların daha çox müraciət etdiyi ifadə vasitəsi mübaliğə və litotadır. Hər hansı bir təsvirin 

həddindən çox şişirdilməsi mübaliğə (hiperbola), həddindən artıq kiçildilməsi isə litota (ki-

çildilmə) adlanır. Bu cür təsvirlərdə qabarıqlıq, hiss-həyəcan, hər şeyin olduğundan daha bö-

yük və ya daha kiçik olması vurğulanır.  

Şişirtmə və kiçiltmə hadisəsi bədii dildə müxtəlif dil vahidləri — sözlər, söz birləşmələri, 

cümlələr, mürəkkəb sintaktik bütövlərlə ifadə olunur.  

Obraz və xarakter yaradıcılığında da hiperbola və litotadan məqsədəuyğun şəkildə istifadə 

edilir. Hiperbola və litotaya həm xalq yaradıcılığında, həm də klassik və çağdaş yazıçıların 

yaradıcılığında rast gəlirik: Dərd gələndə batmanla gəlir, çıxanda misqal-misqal çıxır (Y. Sə-

mədoğlu) ...Bir at bağlanıbdır sərtövləyə tək, Onun tozuna da çatmaz heç külək. (N. Gəncəvi). 

Litotanın da maraqlı nümunələrinə rast gəlmək olar: Döydü yağış məni, döydü qar məni. Min-

səm bir qarışqa aparar məni (O. Sarıvəlli). 

Azərbaycan dilinin üslubi sisteminin əsasını təşkil edən funksional üslublardan biri olan 

bədii üslubun özünəməxsus daxili normaları mövcuddur. Bu üslubu digər üslublardan fərqlən-

dirən ən mühüm cəhət də onun dilin lüğət fondundan nisbətən sərbəst və geniş şəkildə istifadə 

etməsi faktıdır. Bu prosesdə yazıçı da öz “dil yaradıcılığı” qabiliyyətini reallaşdırır.  

Təsvir və ifadənin bədii təsirini artırmaq məqsədilə müəlliflər çox zaman inversiya (yer 

dəyişmə) üsulundan da istifadə edirlər. Qəsdən qrammatik ardıcıllığın pozulması ədəbiyyatda 

nöqsan hesab edilmir. Adətən mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər isə sonunda gəlir. Mətnə 

Azərbaycan dilinin qrammatik tələbiylə yanaşsaq, bu prinsip gözlənilməlidir. Lakin qeyd etdi-

yimiz kimi, inversiya bədii-emosional qüvvətlənmə üsulu kimi maraqlı dil hadisəsi yarada bi-

lir: Xoşbəxt ola bilməyəcəkdi Mahmud, Mahmudun təmizliyi qoymayacaqdı ki, Mahmud baş-

qasının bədbəxtliyi hesabına xoşbəxt olsun. (Elçin) İnildədi qoca. Əllərini dizlərinə çırpa-çır-

pa, hay-harayla onun üstünə gələn qarısına əhəmiyyət belə vermədən yorğanı başına çəkdi (Ə. 

Xəlilov). 

 Gördüyümüz kimi, seçilmiş, cilalanmış, bədii-poetik imkanları bədii mətn quruculuğu 

prosesində dil faktına çevrilmiş bədii dil vasitələri, məcazlar sistemi semantikası, ekspressiv-

emosional təsviri və müəyyən mənada ədəbi dil normalarına uyğunluğu ilə də yadda qalır. 
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Məqalənin aktuallığı. Bədii yaradıcılıq mürəkkəb prosesdir. Bədii mətn, bədii dil və bə-

dii üslub bu prosesin aparıcı qüvvəsi olub, məqalədə ədəbiyyatşünaslıq baxımından xüsusi yer 

tutmuş, bədii üslubun özünəməxsus daxili normaları araşdırılmışdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik bədii dil vasitələri, məcazlar sistemi semantikası, 

ekspressiv-emosional təsviri ilə müəyyən mənada ədəbi dil normalarında uyğunluğundan iba-

rətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Э.А. Кулиева 

 

Художественный, художественный  

язык и художественный стиль 

 

Резюме 

 
Литературный язык требует системы метафор. Насколько необходимы термины в 

научных текстах, не менее важно развивать в литературных текстах метафорические, 

метафорические, метонимические, аллегорические, аллегорические, символические, ал-

легорические, преувеличенные и метафорические типы. Факты литературного языка 

(архаизм, неологизм, варварство, вульгаризм и система метафор), характеризующие ли-

тературный язык, как важную часть этого языка, обладают способностью выразить глу-

бокий смысл в нескольких словах, создать ощущение история, современность и разно-

образие. 

Насколько необходимы термины в научных текстах, не менее важно развивать в 

литературных текстах метафорические, метафорические, метонимические, аллегории-

ческие, аллегорические, символические, аллегорические, преувеличенные и метафори-

ческие типы. Чтобы отразить образность, эмоциональность, многообразие образов си-
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лой художественного воображения, необходимо создать художественную среду языко-

вого материала - текста. Выразительность языка и поэзии стала возможной благодаря 

системе метафор, о которой мы собираемся поговорить. Художник берет языковой ма-

териал из просторечия в качестве исходного материала, адаптирует его к значению и 

форме своего текста, полирует его и добавляет новые оттенки и цвета. Неслучайно од-

ни и те же слова и выражения в литературном и народном языках кажутся более блед-

ными, чем их точка зрения в литературно-художественном контексте. Слова, исполь-

зуемые в художественных текстах, нуждающиеся в значении и содержании, играют 

важную роль в обогащении литературного языка. 

Система метафор, которые считаются важными компонентами литературного языка, 

придает живость и эмоции литературному тексту, усиливает воздействие описания, по-

вествования, монолога и диалога. Существуют разные типы метафор, и каждый из них 

формируется на основе определенных принципов и имеет определенный характер. 

Избранные, отшлифованные, художественно-поэтические возможности запоми-

наются также средствами художественного языка, семантикой системы метафор, выра-

зительно-эмоциональным описанием и, в некотором смысле, соблюдением норм лите-

ратурного языка, ставшего фактом языка. в процессе построения художественного 

текста. 

 

E.A. Guliyeva 

 

Artistic text, artistic language and artistic style 

 

Summary 

 
Literary language requires a system of metaphors. As necessary as terms are in scientific 

texts, it is equally important to develop metaphorical, metaphorical, metonymic, allegorical, 

allegorical, symbolic, allegorical, exaggerated and metaphorical types in literary texts. The 

facts of the literary language (archaism, neologism, barbarism, vulgarism and the system of 

metaphors), which characterize the literary language as an important part of this language, 

have the ability to express a deep meaning in a few words, create a sense of history, 

modernity and diversity. 

As necessary as terms are in scientific texts, it is equally important to develop 

metaphorical, metaphorical, metonymic, allegorical, allegorical, symbolic, allegorical, 

exaggerated and metaphorical types in literary texts. To reflect figurativeness, emotionality, 

variety of images by the power of artistic imagination, it is necessary to create an artistic 

environment of language material - text. The expressiveness of language and poetry is made 

possible by the system of metaphors we are about to discuss. The artist takes linguistic 

material from the vernacular as a source material, adapts it to the meaning and form of his 

text, polishes it and adds new shades and colors. It is no coincidence that the same words and 

expressions in literary and folk languages seem paler than their point of view in a literary and 

artistic context. Words used in literary texts that need meaning and content play an important 

role in enriching the literary language. 

The system of metaphors, which are considered important components of the literary 

language, gives liveliness and emotion to the literary text, enhances the impact of description, 

narration, monologue and dialogue. There are different types of metaphors, and each of them 
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is formed on the basis of certain principles and has a certain character. 

Selected, polished, artistic and poetic possibilities are also remembered by means of 

artistic language, the semantics of the system of metaphors, expressive and emotional 

description and, in a sense, compliance with the norms of the literary language, which has 

become a fact of language. in the process of constructing a literary text. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.08.2022 
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İngilis dilini öyrənərkən düzgün tələffüzün əhəmiyyəti 
 

Ülkər Məmmədəli qızı Abdurəhmənova 

Bakı Qızlar Universitetinin baş müəllimi 

E-mail: ulker0708@mail.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M. Qaraşarlı, 

           filol.ü.f.d., dos. K.A. Cəfərova 

 

Açar sözlər: tələffüz, səslər, traskripsiya, vurğu, reduksiya 

Ключевые слова: произношение, звуки, транскрипция, ударение, сокращение 

Key words: pronunciation, sounds, transcription, stress, reduction   

 

Hazırda hər kəsə məlum olduğu kimi İngilis dili dünyada ən geniş yayılmış dillərdən biri-

dir. Bu dil dünyada diplomatiya, kommersiya, elmi-texniki və kütləvi informasiya dili kimi 

məşhurdur. Zəmanəmizdə nəşr olunan ədəbiyyatın və kütləvi mətbuatın əksəriyyəti ingilis di-

lində dərc olunur. Bütün bunları nəzərə alaraq ingilis dilinin öyrənilməsi hər kəs üçün həyatı 

zərurət kimi qarşıda durur. İngilis dilinin fonetik quruluşu bir sıra inkişaf mərhələlərindən 

keçməkdə özünəməxsus orijinal səs strukturu yaratmışdır. Digər dil aspektləri olan leksika və 

qrammatika qədər fonetikanın da dilçilik elmində yeri mühüm və əhəmiyyətlidir. Belə ki, dil-

də bütün leksik və qrammatik mənalar danışıqda fonetik cəhətdən ifadə edilir. Odur ki, səhv, 

düzgün olmayan tələffüz, səhv anlama, fikir dolaşıqlığına gətirib çıxarır. Düzgün tələffüzə 

aparan yol isə, hər bir səsin düzgün tələffüzü ilə başlayır. Dillər müxtəlif olduğu kimi, onların 

danışıq səsləri də müxtəlifdir. Belə ki, dillərdə bir-birinin eyni olan iki səs tapmaq çətindir. 

Azərbaycan və ingilis dilində eyni adlı səslər [t.d.s.z] müxtəlif akustik çalarlara malikdir. Səs-

lərdə müxtəliflik yaradan amil danışıq üzvlərinin aldıqı müxtəlif təlləfüz məxrəclərdir. Azər-

baycan dilində bu səslər dilin öz hissəsilə, ingilis dilində isə dilin ucu ilə tələffüz olunur. Səs-

lərin düzgün tələffüzündən danışarkən, həmin dilin əlifbasına da nəzər yetirmək vacibdir. İn-

gilis dilində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Cəmi 26 hərf amma 44 səs var. İngilis di-

lində iki və daha artıq hərflərin birləşməsi bir səs kimi tələffüz edilə bilir. Dil səsləri yazıda 

hərflərlə göstərilir. Dildəki səslərin yazıda hərflərə nisbəti uyğunluq və ya uyğunsuzluq təşkil 

edə bilər. Azərbaycan dilində hər bir səs əsasən bir hərflə işarə edilib yazılır. Məsələn: ata, 

bulaq və s. Amma ingilis dilində səslərlə onların yazıda qrafik işarəsi olan hərflər arasında uy-

ğunsuzluq mövcuddur. Məsələn:  

 sea [s i:] – dəniz “ea” hərf birləşməsi tək bir səs [ i:] kimi tələffüz edilir.  

 teacher [t i:t s ə] - müəllim. “ch” hərf birləşməsi “c” səsini, “er” hərf birləşməsi isə “ə” 
səsini verir. 

Bu nümunələrdən aydın görünür ki, ingilis dilində söz yazıldığı kimi təlləfüz olunmur. 

Buna görə də hər bir sözün necə yazıldığını və necə təlləfüz edildiyini dəqiqliklə öyrənmək 

lazımdır. Çünki söz düzgün tələffüz edilmədikdə onun mənası dəyişə bilər və bu da öz növbə-

sində ünsiyyətdə anlamanı çətinləşdirir. Bu cümlələrə diqqət yetirək: it is mined – cümləsinin 

təlləfüzündə [d] səsinə diqqət yetirilməzsə, cümlənin mənası tamamilə dəyişə bilər. Gəlin mü-

qayisə edək: it is mined – o minalıdır. İt is mine – o mənimdir.  

Bütün bu nümunələr hər hansı bir dili öyrənərkən onun səslərinin, sözlərinin düzgün tələf-

füzün əhəmiyyətini bariz şəkildə ortaya çıxarır. Belə ki, tələffüz qaydalarından yazısı olmayan 

dillər üçün əlifbanın yaradılmasında ədəbi tələffüzün normalarının müəyyənləşdirilməsində 

mailto:ulker0708@mail.ru
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dialekt və şivələrin elmi təhlilinin verilməsində diktorların, aktyorların hazırlanmasında, 

transkripsiya və transliterasiya məsələlərində, disksiya və natiqlik sənətində, filmlərin dublyaj 

edilməsində, nitq qüsurlarının aradan qaldırılmasında və s. geniş istifadə olunur. 

Dil hansı formada (şifahi, yazlı) təzahür edirsə etsin. O, həmişə müəyyən səs örtüyündə, 

tələffüzdə mövcuddur. Nitq psixologiyası belə bir faktı təsdiq edir ki, insan yazı yazarkən, 

səssiz halda oxuyarkən sözlərin, cümlələrin tələffüzü, intonasiyası yazanın, oxuyanın beynin-

də mövcud olur. Ancaq səsli oxu və danışıq zamanı sözlərin, cümlələrin səslənməsi, onların 

akustik obrazları, tələffüzü aşkar formada təzahür edir. Bu baxımdan heç də təsadüfü feyildir 

ki, dil laboratoriyası sisteminin yaradıcılarından olan Yaponiyanın “Sony” korporasiyası belə 

bir qənaətə gəlmişdir: “Language is basically sound”. 

Tələffüz dilin mövcudluq formalarından biridir. Danışıqda və ünsiyyət prosesində artiku-

lator-akustik cəhətdən sayca çoxlu müxtəlif çalarlı səslər tələffüz edilir. Belə rəngarəng tələf-

füz çalarlarını orfoepiya öyrənir. “Orfoepiya” sözünün mənası düzgün, dürüst danışıq, nitq 

deməkdir. Orfoepyanın praktik əhəmiyyəti xarici dillərin o, cümlədən ingilis dilinin öyrənil-

məsində özünü daha çox göstərir və mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İngilis dili ədəbi dilin tələf-

füz normaları əsasında tədris olunur. Orfoepiya ünsiyyət vahidi olan cümlələrin fonetik özülü-

nü təşkil edir. Fonetik amillərdən (vurğu, intonasiya, hecanın kəmiyyət və keyfiyyət və s.) ası-

lı olaraq səslər və sözlərin düzgün səsləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Məsə-

lən, ingilis və Azərbaycan dillərində “sweet” və “külək” sözlərində birinci samitlərin dodaqla-

nan variantda tələffüz edilməsi vacibdir. Belə ki, birinci samitlərin səhv tələffüzü yəni norma-

dan kənara çıxma halları dinləyicidə yad tələffüz təəssüratı oyadacaq, yaxud onu yad söz kimi 

qəbul edəcək. Odur ki, danışıqda fonemin özü ilə yanaşı onun düzgün tələffüzü də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Mürəkkəb qrafik sistemə malik olan ingilis dilinin öyrənilməsində onun tələffüz qaydala-

rına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Hərflər və hərf birləşmələri danışığın bütün incəliklərini ya-

zıda əks etdirməyə kifayət etmir. Belə ki, qrafik formalı adi yazı dilin elmi təhlilinə və onun 

praktik nəzəri baxımdan öyrənilməsinə tam şəkildə imkan yarada bilmir. Bütün bunları nəzərə 

alsaq, sözlərin, cümlələrin tələffüzü xüsusiyyətlərini yazıda deyilişdə daha uyğun əks etdir-

mək üçün xüsusi yazı formalarından – transkripsiyadan istifadə edilir. Transkripsiya latın sö-

zü olub, mənası “üzünü köçürmə” deməkdir. 

Transkripsiyada xüsusi diaktik işarələrdən istifadə edilir. Bu sistem latın qrafikası əsasında 

yaradılıb. Transkripsiyanın bir neçə növü mövcuddur: fonetik, fonematik, morfofonematik və 

s. məqsəd və vəzifədən asılı olaraq müvafiq formadan istifadə olunur. İngilis dilinin öyrənil-

məsində isə xüsusilə fonematik traskripsiyaya müraciət olunur. Fonetik traskripsiya söz və 

söz birləşmələrinin, cümlələrin səslənməsinin mümkün qədər dəqiq şəkildə əks etdirilməsini 

nəzərdə tutur. Bəzən fonemi əks etdirən fonetik işarələrlə yanaşı əlavə diakritik işarələrdən də 

istifadə olunur ki, bunlar sözdəki vurğunu, səslərin uzun və ya qısa tələffüzü olunduğunun 

göstəricisidir. Müxtəlif dillərin tələffüzünü bir-birindən ayran əsas amillərdən biri də məhz 

vurğudur. Azərbaycan sözlərində vurğu əsasən sözün son hecasına düşdüyü halda, ingilis 

dilində vurğu əsasən sözün birinci və ya ikinci hecalarına təsadüf edir ki, bu da öz növbəsində 

2 dilin tələffüzü arasında kəskin fərq yaradır. Azərbaycan dilində də olduğu kimi ingilis dilin-

də də vurğudan asılı olaraq sözün mənası dəyişə bilər. Məsələn: object – vurğu birinci hecaya 

düşdükdə əşya deməkdir.  

Object – vurğu ikinci hecaya düşdükdə etiraz etmək mənasını verir. İngilis dilində sayların 

tələffüzü zamanı da vurğuya əsasən yaranan maraqlı nüanslar mövcuddur. Onluqların tələffü-

zündə vurğu sadəcə sözün əvvəlində təzahür edir: sixty, ninety. Azərbaycan dilindən fərqli 
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olaraq ingilis dilində vurğudan asılı olaraq səslər vurğusuz vəziyyətdə öz keyfiyyətini itirir, 

zəifləyir və çox zaman bizim dilimizə xas olmayan neytral səslə əvəzlənir. Və bu prinsipə əsa-

sən ingilis dilində on üçdən iyirmiyədək olan saylarda iki vurğu var: ninteen, sixteen. Əks təq-

dirdə bu sayları onluqlarla fərqləndirmək çox çətin olar.  

İngilis dilində reduksiya anlayışı da mövcuddur. Reduksiya hadisəsi vurğusuzluq şəraiti 

ilə əlaqədardır. Cümlədə adətən vurğusuz olan köməkçi nitq hissələrində bəzi əvəzliklərdə, 

modal və köməkçi fellərdə sıfır səciyyəli reduksiya hadisəsi baş verə bilər. Bizim dilimizdə 

belə hallara çox təsadüf edilmədiyinə görə ingilis dilini öyrənərkən onların tələffüzlərini tam 

anlamada müəyyən problemlərlə üzləşirik. Hətta bəzən dinləyərkən anlaşılması bizə çətin gə-

lən cümləni yazılı formada gördükdə əslində üzləşdiyimiz problemin  heç də sözlərin və ya 

cümlənin məğzində deyil də, məhz tələffüzdə olduğunu aşkarlayırıq. 

İngilis dilini öyrənən bir çox insanlar əsas fikirlərini qrammatika və yeni sözlərin öyrənil-

məsinə cəmləyir. Bunların xarici dilin öyrənilməsində çox köməyi olsa da, bu dildən ünsiy-

yətdə istifadə zamanı əsas tələffüz və səlisliyə ehtiyac duyulur. Hər hansı dildə xüsusilə də in-

gilis dilində danışarkən düzgün tələffüz etmədiyimiz halda insanlar bizi doğru anlamaya bilər. 

Biz az da danışığı səlis etmənin yollarından danışaq:  

1. İngilis dilində düzgün tələffüzü öyrənmək üçün ilk öncə yaxşı dinləyici olmaq lazımdır. 

Sözlərin tələffüzünə qədər çox eşidilsə sonradan onların tələffüzü asanlaşacaq. İngilis dilində 

bəzi səslər Azərbaycan dilindən fərqləndiyinə görə bu üsulla onları daha yaxşı başa düşmək 

və cümlədə oxşar sözləri bir-birinə fərqləndirmək daha rahat olacaq. Belə ki, hər zaman eyni 

mənbəyə istinad edib eyni şəxsi dinləməkdənsə müxtəlif şəxslərin səslərini dinləməkdən çə-

kinməməli və onların tələffüzündəki fərqləri araşdırmalıyıq.  

2. Səslər hər bir dildə özünəməxsus tələffüz edildiyinə görə tələffüz orqanlarının, xüsusilə 

də dodaqların hərəkətinə diqqət yetirmək lazımdır. Danışıq zamanı orqanların necə hərəkət et-

diyinə fikir vermənin ən sadə üsulu güzgüyə baxmaqdır. Azərbaycan dili ilə İngilis dili eyni 

hərflərə malik olsa da, onların tələffüzü tamamilə fərqlidir. Əsas rolu dilin mövqeyi alır. Bu-

nun üçün də güzgüdə dilin hərəkətlərini izləmək tələffüzün yaxşılaşmasına kömək edəcək.  

3. Hər hansı bir dildə danışarkən vurğu çox önəmli meyardır. Vurğunun düzgün işlədilmə-

si cümlənin tələffüzündə böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu haqda yuxarıda da məlumat verdiyimiz 

üçün uzun danışmağa gərək yoxdur.  

4. Yoldaşla məşq etmək İngilis dilində tələffüz inkişaf etdirməyin ən yaxşı yollarından bi-

ridir. Bu yolla dil öyrənməni daha əyləncəli hala gətirir, həm də tələffüzümüzdəki səhvləri 

bir-birimizə deyirik.  

5. Müasir dövrümüzdə İngilis dilini öyrənmək üçün bir çox mənbələr mövcuddur. Bu 

mənbələrdən maksimum şəkildə yararlanmaq lazımdır. İngilis dilində videolar, filmlər izlə-

mək, öz tələffüzümüzü onlarınkı ilə müqayisə etmək lazımdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Azərbaycan və İngilis dillərinin tələffüzləri arasındakı 

fərqlər araşdırılır. Fikir dolaşıqlığına gətirib çıxaran səhv tələffüzdən bəhs edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə səhv tələffüzə yol açan ünsürlərdən və 

onların aradan qaldırılma yollarından bəhs edilməsi və araşdırılması ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalə İngilis dilini öyrənmək istəyən hər 

bir kəsə tələffüzünü düzgün və səlisləşdirməyə kömək edə bilər.  
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Английское произношение является одним из самых сложных языков для изучения. 

Понятное произношение является важной частью обучения языку. Если учащиеся хотят 

получить правильное произношение, они должны изменить свое отношение к звучанию 

этих слов. Правильное произношение очень важно, потому что оно является основным 

источником понимания. 
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The importance of correct pronunciation when learning English 

 

Summary 

 
English pronunciation is one of the most difficult skills to acquire while learning this 

language. Understandable pronunciation is a significant part of language instruction. If learns 

want to get correct pronoun ion, they have to change the way they think about the sounds of 

those words. Correct pronunciation is very important because it is the main source of 

understanding. 
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Проблема перевода и переводческой деятельности до сих пор является одной из ак-

туальных и интересных в лингвистике, литературоведении, компаративистике и т.д. В 

словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой термин «перевод» определяется 

следующим образом: «1. Сопоставление двух или нескольких языков с целью отыска-

ния семантических соответствий между их единицами, обычно для двуязычной лекси-

кографии, для сопоставительных семантических исследований и т.п. 2. Передача ин-

формации, содержащейся в данном произведении речи, средствами другого языка. 3. 

Описание в другом языке таких средств выражения, которые обеспечивали бы передачу 

на него не только разнообразной информации, содержащейся в данном речевом про-

изведении, но и наиболее полное соответствие нового текста первоначальному также и 

по форме (внутренней и внешней), что необходимо в случае художественного текста» [3].  

В свою очередь А.В. Федоров под переводом понимает: «1) процесс, совершаю-

щийся в форме психического акта и состоящий в том, что речевое произведение (текст 

или устное высказывание), возникшее на одном – исходном – языке, пересоздается на 

другом – переводящем языке; 2) результат этого процесса (т.е. перевода – Г.А.), т.е. но-

вое речевое произведение (текст или устное высказывание) на переводящем языке» [9, 

с. 9].  

Можно привести еще больше определений термину «перевод» других ученых, но 

все эти объяснения сводятся к следующей мысли: перевод представляет собой процесс 

передачи мыслей, высказанных на одном языке, средствами другого языка. Это значит, 

что перевод рассматривается как иноязычная форма существования сообщения, содер-

жащегося в оригинале. При этом переводимые тексты весьма разнообразны по темати-

ке, языку, жанровой принадлежности; переводы могут носить письменный или устный 

характер; в зависимости от цели межъязыкового общения перевод текста-оригинала 

может осуществляться в разной форме и с разной степенью полноты и т.п. Все указан-

ные особенности перевода «вызывают необходимость научной классификации видов 

переводческой деятельности (видов перевода) и детального изучения специфики каж-

дого вида» [8, с. 94]. 

Все произведения художественной литературы делятся на авторские и фольклор-

ные, которые разнятся по жанровой специфике: прозаические (романы, повести, рас-

сказы), поэтические (песни, стихи, оды, басни) и фольклорные (сказки, баллады, песни, 

mailto:Gullu.abdullayeva.83@mail.ru


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 46 

басни, стихи, пословицы и поговорки).  

В связи с этими особенностями выделяют 3 цели перевода художественных текстов: 

1. Знакомство читателей с творчеством писателя, его творческой манерой и индии-

видуальным стилем; 

2. Знакомство читателей с особенностями культуры другого народа, передача 

своеобразия этой культуры; 

3. Знакомство читателя с содержанием книги. 

Таким образом, одной из важнейших проблем перевода в современном мире мы 

считаем сохранение культурологических и лингвокультурных явлений в процессе пе-

ревода. 

B романе «Анна Каренина» расстроенный состоянием любимой дочери отец Кити 

резко высказывается в адрес Вронского: «… Законы против таких молодчиков всегда 

были и есть! Да-с, если бы не было того, чего не должно было быть, я – старик, но я бы 

поставил его на барьер, этого франта» Tərcümə: “Qanun-qayda vardır, əzizim... Bu kələk-

bazlar əleyhinə isə həmişə qanun-qayda olmuş və yenə də var. Bəli, əgər o şey ki olmamalı 

idi, olmamış olsaydı, mən bu qocalığıma baxmayaraq sizin o ədabazı divara dirəyərdim...” [2, 

с. 163].  

В данном отрывке выражение «я бы поставил его на барьер» переведено буквально: 

«я бы припер его к стене», т.е. “Mən onu divara dirəyərdim”. В русском языке «поставить 

к барьеру» означает «вызвать на дуэль», что и имел в виду отец Кити, поскольку в 

дворянском обществе вопросы защиты чести решались с помощью дуэли. «К сожале-

нию, азербайджанский вариант перевода не передает смысла подлинника и для Чита-

телей остается непонятным выражение «я бы припер его к стене» [5, с. 47-48]. 

Другая не менее важная культурологическая проблема современного переводове-

дения – проблема гендерных характеристик персонажей, не являющихся людьми. По 

мнению Елифёровой М., «роль гендера в литературном контексте еще не стала об-

язательным предметом внимания переводчиков» [5, с. 259]. Особенно это относится к 

литературе, маркированной в читательском сознании как «детская»: «Переводчики 

«детской» литературы в большинстве случаев и не задумываются над тем, к какому 

гендеру относится персонаж. В качестве иллюстративного материала ученый приводит 

пример гендерного сдвига в сказке «Винни-Пух», который оказался структурно зна-

чимым для всего художественного целого. Речь идет о Сове, персонаже, который в пе-

реводе Б. Заходера был интерпретирован как женский, а мультипликационный фильм 

Ф. Хитрука дополнительно усилил феминные черты Совы в русском восприятии: Сову 

в нем снабдили модельной шляпкой с лентами и наделили манерами школьной учи-

тельницы. У А. Милна Owl – мальчик, который должен был напоминать «тип выпуск-

ника английской частной школы, неоднократно делавшийся мишенью сатириков в 

XIX-XX веках. Невежество, скрытое за квазиученым лексиконом, высокомерие по от-

ношению к окружающим плюс склонность пускаться в сентиментальные воспоминания 

– стандартный набор характеристик этого типа» [9, с. 260]. Однако новаторство Милна 

заключалось в том, что он довел этот образ до уморительного гротеска: «Owl на самом 

деле вообще никакой школы не кончал и даже читать толком не умеет (последнее об-

наруживается в главе о пятнистом Щасвирнусе)». 

Таким образом, «культурный поворот» в переводоведении выдвинул на передний 

план такие проблемы перевода, на которые до настоящего времени внимание не 

обращалось. 
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Переводчик самостоятельно решает возникающие в процессе работы проблемы, св-

язанные с «переводом» текста из одной культуры в другую так, чтобы он прижился в 

ней и соответствовал тому формату «переводной литературы», который сложился в 

принимающей культуре на данном этапе ее развития. 

Проф. Ф.Ч. Рзаев, анализируя переводы прозы Л. Толстого на азербайджанский 

язык, отмечает, что «национальная психология и менталитет оказывают определенное 

влияние на деятельность переводчиков <…> Чаще всего факты проявления Националь-

ной психологии и менталитета встречаются при передаче поэтических средств изоб-

разительности (эпитетов, сравнений, метафор), описании религиозных ритуалов, эле-

ментов речевого и культурного этикета, воспроизведении элементов устного народного 

творчества, стихотворных отрывков и вкраплений» [6, с. 18].  

Таким образом, воссоздать особенности национального характера, раскрывающиеся 

во всей структуре художественного произведения, значит сохранить «тот неповтори-

мый национальный склад характера, психологические, эмоциональные особенности на-

рода, которые создают неповторимый цвет и запах каждого национального искусства» 

[7, с. 256].   

Как указывает Ш.Алекперова, «специфика национального мышления непосредст-

венно проявляется в речевой образности произведения – метафорах, эпитетах и других 

образных оборотах, диктуемых законами языка, придающих произведению своеобразие 

и самобытность, усиливающих силу его эстетического воздействия» [2, с. 102]. Следо-

вательно, если первым требованием искусства перевода является сохранение содержа-

ния, то второе требование – это сохранение, по возможности, выразительных средств 

автора, т.е. умение передать индивидуальный язык переводимого писателя. Иначе, 

переводчик должен отлично знать не только национальный язык переводимого писа-

теля, но и все тонкости и особенности его собственного художественного языка, иначе 

“разница между Пушкиным и Гоголем, или Достоевским и Толстым, или Чеховым и 

Горьким будет утрачена при переводе и переводчик не создаст адекватного оригиналу, 

художественного произведения на другом языке» [4,  с. 43]. С индивидуальным языком 

переводимого писателя связана проблема раскрытия языковой картины мира.  

Таким образом, в современном переводоведении при переводе художественных 

текстов стоят 3 проблемы, которые тесно переплетены друг с другом настолько, что 

одна вытекает из другой, и связаны с новым культуроцентрическим подходом в 

переводоведении.  

Авторский перевод является особым видом художественного перевода. Можно даже 

утверждать, что это высшая форма перевода, поскольку оригинал и переводной текст 

порождаются одним и тем же человеком, способным творить на двух языках.  

Проблема автоперевода действительно оказывается крайне специфической, однако 

во всем уже немалом корпусе переводоведческой литературы работ о феномене автопе-

ревода существует совсем немного – чаще всего это небольшие статьи или параграфы в 

учебных пособиях. 

Таким образом, авторский перевод, под которым понимается перевод оригинала 

произведения самим автором, является одним из видов художественного перевода. Как 

неотъемлемая часть современного переводоведения, автоперевод тесно связан с поня-

тием билингвизма, что особенно получило распространение в творчестве националь-

ных писателей-билингвов. 

Актуальность статьи. Авторский перевод как один из видов устного перевода, от-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 48 

личается от других видов перевода. Авторский перевод возможен только в двуязычной 

среде, которая развивается на всех уровнях и сферах общественной жизни. 

Научная новизна статьи. Основным критерием выделения авторского перевода 

как свободного вида перевода является личность автора-переводчика. 

Практическое значение и применение статьи. Практическая значимость иссле-

дования заключается в том, что представленные здесь материалы могут быть использо-

ваны в гуманитарных специальностях. в первую очередь филологию, языкознание, ис-

торию перевода и др. 
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G.B. Abdullayeva 

 

Bədii tərcümənin xüsusiyyətləri və problemləri 

 

Xülasə 

 
Tərcümə və tərcümə işi problemi indiyədək dilçiliyin, ədəbiyyatşünaslığın, komparati-

vistikanın və s. aktual və maraqlı problemlərindən biridir. S.V. Tülenev qeyd etmişdir ki, 

“tərcüməyə müxtəlif cür tərif vermək olar və bundan asılı olaraq müzakirə və təhlil sahəsinə 

müxtəlif (lakin sözsüz ki, bir-biri ilə əlaqəli olan) hadisələr daxil ola bilər”. O.S. Axmanova-

http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/%20worddocuments/_16.htm
http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/%20worddocuments/_16.htm
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nın dilçilik terminləri lüğətində “tərcümə” termininə belə tərif verilir: “Adətən ikidilli leksi-

koqrafiyada, müqayisəli semantik araşdırmalarda və s. iki və daha artıq dillərin onların va-

hidləri informasiyanın başqa dil vasitələri ilə ötürülməsi. Başqa dildə elə bir ifadə vasitə-

lərinin təsviri ki, bu ifadə vasitələri o dilə nəinki yalnız verilmiş nitq məhsulundakı müxtəlif 

informasiyanın ötürülməsini, həmçinin yeni mətnin əvvəlki mətnlə həm də formaca tam uy-

ğunluğunu təmin etsin, bu da bədii mətnin tərcüməsində zəruridir”. 

A.V. Fyodorov, öz növbəsində, tərcümə dedikdə bunları nəzərdə tutur: “tərcümə psixiki 

hadisə formasında baş verən elə bir prosesdir ki, bir dildə – başlanğıc dildə meydana gələn 

nitq məhsulu (mətn və ya söyləm) tərcümə edən başqa dildə yenidən yaradılır; bu prosesin nə-

ticəsi, yəni tərcümə edən dildə yeni nitq məhsulu ”.  

 

G.B. Abdullayeva 

 

Features and problems of literary translation 

 

Summary 
 

The problem of translation and translation work is one of the most relevant and interesting 

problems of linguistics, literary studies, comparative studies, and etc. S.V. Tulenev noted that 

"translation can be defined in different ways, and depending on this, different (but certainly 

related) phenomena can be included in the field of discussion and analysis". In O.S. 

Akhmanova's dictionary of linguistic terms, the term "translation" is defined as follows: 

"Usually in bilingual lexicography, comparative semantic studies, etc. transmission of two or 

more languages and their units of information through other language means. The 

description of the means of expression in another language, such that these means of 

expression ensure not only the transfer of various information in the given speech product to 

that language, but also the complete compatibility of the new text with the previous text, as 

well as in form, which is necessary in the translation of a literary text”. 

A.V. Fyodorov, in his turn, means the following by translation: "translation is a process 

that takes place in the form of a mental event, in which the speech product (text or speech) 

created in one language - the source language - is recreated in another language that 

translates; the result of this process, that is, a new speech product in the translating 

language."  
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предложение 

 

Ambiqitivlik (ambiguity) linqvistik vahidlərin iki və ya daha çox fərqli məna ifadə etmə-

sidir. Dilin müxtəlif yaruslarında baş verə bilən ambiqitivliyin ən mürəkkəb forması sintaktik 

ambiqitivlik hesab olunur. Ambiqitivliyin bu növü zamanı sintaktik vahid olan söz birləşməsi 

və cümlə formal baxımdan eyni olsa da, o, iki və ya daha çox ziddiyyətli mənada şərh oluna 

bilir. Məsələn, “Patent medicines are sold by frightening people” (9, s. 30) cümləsi sintaktik 

baxımdan ambiqitivdir, çünki cümlə iki formada anlaşıla bilər: 

1) Patent dərmanı insanları qorxutmaqla satılır. 

2) Patent dərmanı qorxulu insanlar tərəfindən satılır. 

Göründüyü kimi, “frightening” sözünü həm cerund, həm də feili sifət kimi nəzərdən keçir-

mək mümkündür və hər iki tərcümə dilin sintaktik qaydalarına uyğundur.  Sintaktik baxımdan  

ambiqitiv olan cümlələr birdən çox məna ifadə etdiyindən onların qavranılma zamanı (percep-

tion time) daha uzun olur. Ambiqitivliklə bağlı əsas düşündürücü məqam bundan ibarətdir ki, 

ambiqitiv cümlə ilə qarşılaşarkən onun bütün mümkün mənaları eyni anda emal olunaraq 

ümumi anlama prosesində bir yekun məna çıxarılır, yoxsa ambiqitiv cümlələr normal cümlə-

lər kimi emal olunur və cümləyə bir məna aid edilir? İkinci versiyaya əsasən, kontekst cümlə-

nin bütün alternativ mənalarına, adətən, elə bir məhdudiyyət qoyur ki, ancaq bir məna müm-

kün olur. Bununla belə, əgər biz ağlımızda ancaq bir məna tuturuqsa, o zaman ambiqitiv və 

qeyri-ambiqitiv cümlələrə yanaşmada fərq olmamalıdır. Məsələ burasındadır ki, bu günə qə-

dər mövcud olan eksperimental nəticələr bu iki qütb arasında qəti bir seçimetmə imkanı yarat-

mır; bəzi hallarda bir mənaya əsaslanan yanaşma və əksər hallarda isə iki/çox mənaya əsasla-

nan yanaşma düzgün hesab edilir (5, s. 4). 

Ambiqitiv dil vahidlərinin emalı üçüncü bir modelə əsasən də gedə bilər, belə ki, ambiqi-

tiv cümlə oxunarkən ən mümkün ola bilən şərh seçilir və bu şərh cümlədə başqa bir məlumat-

la ziddiyyət təşkil edərsə, rədd edilir və emal prosesi düzgün məna seçilənə qədər davam edir. 

Bu model bir çox tədqiqatlarda artıq qismən göründüyü kimi “garden path” fenomenini də 

izah edə bilər. “Garden path” effektli cümlələrin adı ambiqitivlik hadisəsinin adı ilə paralel 

olaraq tez-tez çəkilir. Məlumdur ki, ambiqitiv cümlələr çözülmə çətinliyinə görə müvəqqəti 
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və qlobal olmaqla iki qrupa ayrılır (10, s. 101). Qlobal ambiqitivlik zamanı cümlənin iki fərqli 

sintaktik təhlili mövcud olsa da, müvəqqəti ambiqitivlik illüziya xarakteri daşıyaraq oxucuda 

sanki cümlənin iki fərqli mənaya sahib olduğu fikrini yaradır. Yəni, bu növ cümlələrin ilkin 

emalı zamanı ya onların sintaktik baxımdan yanlış olduğu qərarı alınır, ya da nəzərdə tutulan 

məna hasil olmur. Cümlənin sonuna çatdıqda onun düzgün anlaşılmadığı məlum olur və tək-

rar oxumadan sonra cümlənin real mənası aydınlaşır. Bu anlaşılmazlıq qısa müddət sürdüyün-

dən müvəqqəti ambiqitivlik adlanır. “Garden path” fenomeni təsvir olunan bu linqvistik hadi-

sənin digər adıdır. Adını ingilis dilində mövcud olan “to lead someone up the garden path” 

(aldatmaq) frazeologizmindən götürən bu hadisənin əsas cəhəti oxucunu cümlə haqqında ver-

diyi qərarlarında aldatmasıdır. Bu linqvistik fenomenin müşahidə olunduğu cümlələri oxuyar-

kən, həqiqətən də, oxucu aldanır, belə ki, oxucu ya cümlənin qrammatik olmadığı qənaətinə 

gəlir, ya da cümləni səhv təhlil edir. H. Li və X. Sheng “garden path” cümlələrini obrazlı şə-

kildə belə izah edir: “Təsəvvür edin mənzərəli bir bağçaya daxil olmusunuz və bir müddət 

sonra bağçanın çıxışını axtarırsınız. Gəzərkən əksər insanlar düşünür ki, çıxış əsas cığırın so-

nundadır və ora istiqamətlənirlər. Bağçanın gözəlliyindən zövq ala-ala cığırın sonuna yaxınla-

şanda, buranın çıxış olmadığının fərqinə varırıq və geri qayıdaraq çıxışı tapırıq” (7, s. 1190). 

Bu hadisə psixolinqvistik baxımdan isə belə izah olunur: “... it happens when the processor 

encounters a temporarily ambiguous sentence that is eventually disambiguated toward a less 

preferred interpretation…. It suggests that sentence comprehension is highly incremental. The 

human processor does not wait until the entire sentence becomes available to start building 

syntactic structure.” (6, s. 10). Bu izahda “processor” deyildikdə İnsanın Cümlə Emalı Maşı-

nının (Human Sentence Processing Machine) müvəqqəti ambiqitiv cümlə ilə rastlaşdığı za-

man onu tədricən emal etməsi nəzərdə tutulur. Cümləyə hər yeni söz daxil olduqca bizim 

cümlə haqqında verdiyimiz qərarlar yenilənə bilər. “Garden path” effektli cümlələr həm linq-

vistik, həm də psixolinqvistik əhəmiyyət daşıyır, çünki məhz bu tip cümlələr cümlə emalı pro-

sesinin hansı mərhələlər üzrə getdiyini və bunun səbəblərini araşdırma imkanı təqdim edir 

(10, s. 101). “Garden path” fenomeni sübut edir ki, insanın işçi yaddaşının tutumu məhdud ol-

duğundan o, müəyyən sayda struktural məlumatla müəyyən zaman kəsiyində məşğul olub onu 

emal edə bilir. Düşünürük ki, “garden path” cümlələrində məna ilə bağlı səhv nəticəyə gəlmə-

yimiz koqnitiv mexanizmlərimizdəki hansısa qüsur yox, sadəcə olaraq cümləni hissə-hissə və 

sözbəsöz emal etmək prinsipləri ilə bağlıdır. Bununla yanaşı olaraq, İnsanın Cümlə Emalı 

Maşını görməyə vərdiş etdiyi sintaktik – struktur modelləri onların semantik xüsusiyyətlərini 

nəzərə almadan adəti üzrə emal etməyə meyllidir. Bu səbəbdən ehtimal olunur ki, İnsanın 

Cümlə Emalı Maşını iki hissədən ibarətdir: sintaktik prosessor və semantik prosessor. Sintak-

tik prosessorun iş mexanizminin qeyri-şüuri, deterministik, sürətli lakin məhdud formada ol-

duğu qeyd olunur. Sintaktik prosessor cümlənin dolğun təhlilinə zəmanət verməyəndə, se-

mantik prosessor işə düşür. “Garden path” cümlələrindəki yanlış anlaşılma və yenidən təhlil 

də bununla əlaqəli ola bilər (8, s. 349).  

Cümləni təhlil edərkən dil istifadəçilərinin yanlış istiqamətdə getmələrinə və “garden 

path” effekti ilə qarşılaşmalarına səbəb olan amillərdən bir digəri sintaktik qeyri-obyektivlik 

(syntactic bias) zamanı bir şərhin digər mümkün şərhə nisbətdə qeyri-şüuri olaraq daha üstün 

tutulmasıdır. Məsələn, iddia olunur ki, insanların eşitdikləri cümlələrin xəbərinin məchul növ 

ilə müqayisədə məlum növdə olmağı ilə bağlı daha çox gözlənti və zənləri var. Bu da təsadüfi 

deyil, çünki dildə işlənmə tezliyinə görə məlum növ məchul növdən daha fəal və işləkdir. Bu 

fakt səbəb olur ki, “The horse raced past the barn fell” kimi cümlələrdə cümlənin sintaktik 

şərhi ilə bağlı verilmiş ilk qərar yanlış olur və bu, insanı qərarını yenidən nəzərdən keçir-
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məsinə vadar edir. “Garden path” effekti daşıyan cümlələr dil istifadəçilərində sintaktik və 

semantik planda təəccüb doğurur, çünki cümləni oxumağa başlayarkən ehtimal verilən məna 

cümlənin sonuna çatanda özünü doğrultmur. Bu linqvistik fenomenin cümlədəki mövcudluğu 

cümlənin emal prosesinin tədricən, kiçik komponentdən böyüyə doğru getdiyini göstərir.  

“Garden path” cümlələri 1970-ci illərdə linqvistik və psixolinqvistik tədqiqatların mərkəzi 

məsələlərindən birinə çevrilib və T. Beverin adı ilə bağlıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz “The 

horse raced past the barn fell” cümləsi də ilk dəfə olaraq T.Bever tərəfindən qeyd olunub və 

“garden path” fenomeni haqqında mövcud olan ədəbiyyatlarda tez-tez göstərilən ən məşhur 

nümunədir (7, s. 1191). T.Bever kanonik sxemlər ierarxiyası fikrini irəli sürərək iddia edirdi 

ki, qəbul edilən linqvistik məlumat (language input) beyindəki ierarxik düzənlə sıralanmış 

sxemə uyğun gəlirsə qəbul edilir və emal olunur. Əks təqdirdə, həmin məlumat müvafiq ola-

raq daha aşağı səviyyəli modeli tapmalı olur. 

Fikrimizi daha aydın ifadə etmək üçün nümunəyə və “garden path” effekti yaradan struk-

turlara nəzər salaq: 

1. Nəzər salacağımız ilk strukturun leksik ambiqitivlik hadisəsi nəticəsində yaranması 

qeyd edilsə də (2, s. 19), zənnimizcə, burada həm leksik, həm də sintaktik ambiqitivlik iştirak 

edir. Məsələn, Fat people eat accumulates. Bu cümlə mürəkkəb tabeli cümlə olub düzgün for-

mada aşağıdakı kimi sintaqmatik üzvlənməlidir: Fat / people eat/ accumulates. (İnsanların ye-

diyi yağ bədəndə yığılır). Etiraf etmək gərəkir ki, ilkin oxuma zamanı çoxumuzun gəldiyi nə-

ticə “fat” sözünün “people” sözü ilə bərabər ismi birləşmə əmələ gətirdiyi və “eat” sözünün 

cümlədə xəbər funksiyasını yerinə yetirdiyidir. Cümlənin sonlarına yaxın “accumulates” fei-

linə çatdıqda cümlədə bir qeydi-adiliyi sezdikdən sonra onu yenidən təhlil edib düzgün məna-

nı əldə etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən nümunədə cümlənin 

mənasını düzgün anlamağa mane olan digər bir faktor “fat” sözünün həm də leksik baxımdan 

ambiqitiv olmasıdır. Məlum olduğu kimi, “fat” sözü isim kimi istifadə olunanda “piy, yağ”, 

sifət kimi istifadə olunanda isə “şişman, kök” mənalarını ifadə edir. Bu qəbildən olan digər 

cümlələr, məsələn, “The old train the children” (2, 19), “The old man the boat” (7, s. 1190) və 

s. eyni mexanizm əsasında, yenə sintaktik və leksik ambiqitivliyin iştirakı ilə qurulub və cüm-

lələrin düzgün şərhi üçün bu faktorlar nəzərə alınmalıdır.  

2. İxtisar olunmuş təyin budaq cümlələri nəticəsində yaranan “garden path” effektli cümlə-

lərdə feilin cümlənin xəbəri, yaxud feili sifət olması məsələsi ilk baxışdan çaşqınlıq yaradır.  

Məsələn,  “The oil tycoon sold the off-shore oil tracts for a lot of money wanted to kill 

him” (https://www.semanticscholar.org/paper/The-Resolution-Of-Local-Syntactic-Ambiguity 

-By-The-Altmann/7020d8707af8170063895d4d65ca14de5b0d292c). 

Oxucu “wanted” sözünə çatana qədər cümlənin xəbərinin “sold” olduğunu zənn etsə də, 

cümlədəki “wanted” sözü oxucunu həmin cümləni ikinci dəfə emal etməyə və təhlil nəticələ-

rini dəyişməyə vadar edir. Analoji struktura sahib olan digər nümunələrə nəzər yetirək:  

 

The girl told the stories cried. 

The senator criticized on the radio resigned. 

The raft floated down the river sank (7, s. 1190). 

 

“Garden path” cümlələrinin işlənmə diapazonu geniş olsa da, tədqiqatlar göstərir ki, yuxa-

rıda qeyd olunmuş bu nümunələrdə olduğu kimi daha çox ixtisar olunmuş təyin budaq cümlə-

ləri (reduced relative clause) anlama problemləri törədir (4, s. 19). Bununla belə qeyd edək ki, 

təyin budaq cümlələrinin “garden path” effekti yaratmağı məsələsində daha incə nüanslar var. 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-Resolution-Of-Local-Syntactic-Ambiguity%20-By-The-Altmann/7020d8707af8170063895d4d65ca14de5b0d292c
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Resolution-Of-Local-Syntactic-Ambiguity%20-By-The-Altmann/7020d8707af8170063895d4d65ca14de5b0d292c
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Məsələn, “The car driven into the garage caught fire” cümləsində “driven” birmənalı olaraq 

feili sifət olduğundan, beynin vərdiş etdiyi mübtəda- xəbər (The car driven) təhlili qrammatik 

olaraq bloklanır. Eləcə də, cümlənin xəbəri təsirli feildən ibarətdirsə, onun anlaşılması daha 

asandır. “The dictator captured in the coup was hated” cümləsi “The dictator fought in the 

coup was hated” cümləsindən daha asan formada şərh olunur. Səbəb “to capture” feilinin bir-

mənalı olaraq təsirli feil, “to fight” feilinin isə həm təsirli, həm təsirsiz feil olaraq işlənə bilmə 

xüsusiyyətidir (https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/garden-path). Məsələ bun-

dan ibarətdir ki, İnsanın Cümlə Emalı Maşını gördüyü linqvistik strukturlarda yanaşı və bir-

likdə işlənən elementlərə müəyyən tematik rollar təyin etməyə meyllidir. Məhz təyin edilmiş 

tematik rollar səhv müəyyənləşdiriləndə “garden path” effekti ortaya çıxır. 

3. Tamamlıq budaq cümləsi və təyin budaq cümləsi qarşıdurması zamanı budaq cümlənin 

növü ilk oxunuşdan düzgün müəyyənləşdirilmir. Məsələn, The doctor told the patient he was 

having trouble with to leave (2, s. 12). Bu növ cümlələrdə biz “garden path” effekti yaradan 

cümlənin, yəni, məsələn bu nümunədə “he was having trouble with” hissəsini tamamlıq budaq 

cümlə kimi nəzərdən keçirsək də, “to leave” məsdərinə çatanda qərarımızı dəyişərək onun, əs-

lində, “the patient” sözünə aid olan bir təyin budaq cümləsi olduğunu anlayırıq.  

Bu yığcam siyahıda “garden path” fenomeninin müşahidə olunduğu cümlələrin əsas təsni-

fatına nəzər salsaq da, siyahı bununla bitmir. Deməli, göründüyü kimi, “garden path” adlanan 

cümlələrin strukturu aldadıcı olur və oxucu cümlə emalı zamanı aldanır. “Garden path” cüm-

lələri anlamanı çətinləşdirən bir fenomen olaraq qeyd edilir, çünki qeyd etdiyimiz kimi, bu 

növ cümlələrdə qavrama müddəti (perception time) adi cümlələrdən daha uzun olur. Məsələ 

burasındadır ki, “garden path” cümlələri öz-özlüyündə anlaşılmazlıq yaratsa da, sintaktik am-

biqitivliyə aid deyil. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, əslində cümlənin ancaq bir təhlil 

ağacı mövcuddur və cümləni anlaşılmazlıqları aradan qaldırıb düzgün şərh etdikdən sonra ona 

birdən artıq sintaktik şərh vermək mümkün deyil. 

Linqvistik və psixolinqvistik tədqiqatlar üçün əhəmiyyətinə baxmayaraq, zənnimizcə, an-

lama problemlərinə səbəb olmamaq üçün “garden path” cümlələrinin qəsdən istifadəsi mini-

muma endirilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Kompüter dilçiliyinin geniş təşəkkül tapmasından sonra cümlə 

emalı linqvistik və psixolinqvistik tədqiqatların mərkəzi məsələlərindən birinə çevrilib. “Gar-

den path” fenomeni insan beyninin cümləni necə emal etməsi ilə bağlı tədqiqatçılara bələdçi-

lik edən linqvistik hadisələrdən biridir və düşünürük ki, kifayət qədər araşdırılmamış bu feno-

men daha dərindən tədqiq olunmalıdır. Buna görə də, bu məqalə “garden path” effektli cümlə-

lərin bəzi linqvistik və psixolinqvistik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində kiçik bir addım kimi 

dəyərləndirilə bilər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq “garden path“ fenomeni, onu yaradan 

səbəblər və mexanizmlər və bu fenomenin cümlə emalı tədqiqatları üçün əhəmiyyətindən 

bəhs olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin məzmunu həm sintaktik tədqiqat-

larda, qismən də psixolinqvistik sahədə istifadə oluna bilər. 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/garden-path
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Лингвистические и психолингвистические свойства  

предложений с эффектом «garden path»  

в современном английском языке 

 

Резюме 

 
В статье делается попытка рассмотреть феномен “garden path” на английском языке, 

рассматривая его лингвистические и психолингвистические свойства, одновременно 

описывая его как средство, позволяющее проникнуть в суть обработки предложений. 

Предложения “garden path” имеют вводящую в заблуждение структуру предложения, 

которая не поддается точному разбору предложения с первого прочтения. Ожидания, 

связанные со смыслом предложения, оказываются неверными, когда мы подходим к 

https://link.springer.com/journal/10936/30/1/page/1
http://www.jstor.org/
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/garden-path
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Resolution-Of-Local-Syntactic-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ambiguity-By-The-Altmann/7020d8707af8170063895d4d65ca14de5b0d292c
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Resolution-Of-Local-Syntactic-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Ambiguity-By-The-Altmann/7020d8707af8170063895d4d65ca14de5b0d292c
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концу предложения. В статье этот факт показан как свидетельство пошаговой обработ-

ки предложений. 

Частые языковые конструкции, создающие эффект “garden path”, обсуждаются да-

лее с указанием их причин, и в статье делается вывод о том, что, несмотря на их важ-

ность для исследования обработки предложений, целенаправленное использование 

предложений “garden path” следует свести к минимуму из-за того, что они усложняют 

понимание и увеличивают время восприятия. 

 

 

A.T. Malikzadeh 

 

Linguistic and psycholinguistic properties of sentences  

with “garden path” effect in modern English 

 

Summary 

 
The article attempts to look into the garden path phenomenon in English dealing with its 

linguistic and psycholinguistic properties, simultaneously describing it as a means of an 

opportunity to gain insight into sentence processing. Garden path sentences have a misleading 

sentence structure which does not defy accurate sentence parsing from the first reading. 

Expectations related to the meaning of the sentence prove wrong when we arrive at the end of 

the sentence. The article shows this fact as evidence of incremental sentence processing.  

Frequent linguistic structures creating a garden path effect are further discussed with their 

reasons and the article concludes that despite their importance for sentence processing 

research, purposeful usage of garden path sentences should be minimized due to the fact that 

they complicate comprehension and increase perception time.  
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Peşə səriştələri geniş olduğu kimi, onların təsnifatları da zəngindir. Ona görə də bu anlayı-

şın mənimsənilməsini asanlaşdırmaq üçün bir sıra modellər hazırlanmışdır. Modeldə aşağıda-

kı şərtlərin yerinə yetirilməsi zəruri hesab edilir: səriştələrin həm nəzəri, həm də praktik tərəf-

lərinin öz əksini tapması, müəllimin pedaqoji fəaliyyətinə xas olan həm ənənəvi, həm də müa-

sir keyfiyyət və xüsusiyyətləri əhatə etməsi, pedaqoji fəaliyyətdə müasir tələblərə cavab ve-

rən, dövr üçün səciyyəvi olanların önə çəkilməsi.   

Bir sıra araşdırmalarda təhsil sahəsində peşəkar müəllimin səriştəlilik modelləri təhlil olu-

nur. Həm xarici, həm də yerli  təcrübəni özündə cəmləşdirən bu modellərdə ierarxik prinsip 

gözlənilir, səriştəliliyin əsas komponentlərini əhatə edən dörd alt sistem ümumiləşir. “Model-

“nümunə” mənasını da daşımaqla (fransızca - modele) ikili məna kəsb edir: təbiətdə və cə-

miyyətdəki hər hansı bir prosesin təsviri sxemini və sosial reallığın müəyyən fraqmentini” (6, 

s. 453). 

V.Q. Pervutinski “model” anlayışını tələbənin müəyyən səviyyədə hazırlığını,  şəxsi və ix-

tisas-peşə xüsusiyyətlərinin sistemli təsvirini özündə ifadə edən quruluş kimi səciyyələndirir. 

Bu da modelin çevik mövqeyini, mobilliyini əmək bazarında təmin edəcək, həmçinin peşə sa-

həsində əmək funksiyalarının müvəffəqiyyətlə həllinə, peşə mühitinə adaptasiya olmasına gə-

tirib çıxaracaq. Əslində, tələbənin peşə səriştəliliyinin işlənmiş modeli öz əsasını pedaqoqun 

peşə səriştəliliyi modelindən götürür. Burada  vahid sistemin  bir-biri ilə əlaqəli olan kompo-

nentləri öz əksini tapır (7, s. 285).  

Pedaqogikada peşə ixtisas təhsili ilə bağlı ayırd edilən səriştələri qruplaşdırmaq üçün bir 

çox tədqiqatçılar, o cümlədən M.İ. İlyasov (1), S.A. Drujilov (3) və b. model anlayışından is-

tifadə etmişlər. Modellərdə mütəxəssisə lazım olan biliklər, bacarıqlar, keyfiyyətlər əks olu-

nur. Məsuliyyət, ümumi mədəni savad, psixoloji sağlamlıq və s. keyfiyyətlər, spesifik peşə 

fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Ancaq əmək bazarında daha çox başqa yanaşma tərzi özünü gös-

tərir. Belə ki, hazırkı dövrdə təkcə mütəxəssisin özəlliklərinin deyil, əməyin keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsinə daha çox ciddi ehtiyac duyulur. Bu sahədə A.V. Xutorskinin hazırladığı 

mailto:Mehbanuverdiyeva@mail.ru
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peşə səriştələri modeli maraq doğurur. 

 

 
 Şəkil 1. 

A.V. Xutorskinin peşə səriştəliliyi modeli 

 

A.V. Xutorski səriştəliliyi üçpilləli ierarxiya (aşağı rütbəlilərin yuxarı rütbəlilərə tabe ol-

ma qaydası) şəklində təklif edir (4, s. 63): 
1. Əsas pillə - ümumi təhsilin (əyani hədəf, konkret məqsəd) məzmununa aid edilir. 

2. Ümumfənn pilləsi - təhsil sahələri və tədris fənlərinin dairəsinə aid edilir. 

3. Fənn pilləsi - əvvəlki iki pillə ilə müqayisədə bu pillədə konkret fənnə aid mövzuların 

öyrənilməsi imkanları genişlənir. 

A.O. Mehrabov isə peşə səriştələri modelinin 3 tərəfini şərh edir: 

1) subyektiv - pedaqoji fəaliyyətdə tələbənin şəxsi fəallığını xarakterizə edir; 

 2) obyektiv - əmək fəaliyyət prosesinin qurulması və həyata keçirilməsi; 

 3) predmet - cari və son nəticələrə inteqrasiyaya nailolma [2, s. 90].  

Qarşılıqlı, bir-birini tamamlayan səriştəlilik modelləri də vardır. Onlara aşağıdakı model-

ləri nümunə göstərmək olar: 

I. Ümummədəni - kulturoloji model. 

II. Akmеоlоji model. 

III. Avropa univеrsitеtləri аssоsasiyаlarının modeli (European University Association – 

AUA) və b. Sonuncuda (III - AUA) əsas səriştələr (K) sırasından üç mühüm qrupa aid olanlar 

seçilərək ayırd edilir: sosial səriştələr (1); dəyər-mənəvi səriştələr (2) və informasiyalı-texno-

loji səriştələr (3)  

Bunların hər üçü hazırda tələbənin səriştəlilik modelinin tərkibinə daxil edilir. Modeldə 

müasir pedaqoqun fərqləndirici əlamətləri: daimi özünütəkmilləşdirməsi, özünütənqidlə, eru-

disiyası (dərin bilik, geniş məlumat) və yüksək əmək mədəniyyəti onun ustalığı və müasir sə-

riştələrə aid olanlar əhatə edilib. Burada pedaqoqun şəxsi səriştəliliyi onun praktik fəaliyyəti 

zamanı milli mənəvi, bəşəri dəyərlər şəklində özünü göstərir. Bu dəyərlərdə müəllimin ünsiy-

yət və münasibəti də əlavə olunur. Pedaqoqun şəxsi mədəniyyəti baza komponentləri və peşə 
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komponentlərindən ibarətdir.  

Müasir dövrdə müəllimin özünütəhsili, özünü inkişaf etdirməsi olmadan şəxsi inkişafı 

mümkün deyildir. Müəllimin şəxsi inkişafı tələb edir ki, müasir müəllim etalon keyfiyyətləri-

ni bilsin və onlara yiyələnmiş olsun. Bunlara əsasən aşağıdakılar aid edilə bilər: peşə inkişafı-

nın fərdi xüsusiyyətlərini dərk etməyi bacarmaq; öz güclü tərəflərini möhkəmləndirmək, zəif 

tərəfləri isə düzəltmək və ya aradan qaldırmaq, pedaqoji axtarışlarda yaradıcı olmağı bacar-

maq. Qeyd etməliyik ki, tələbələrin peşə səriştəliliyinin inkişafına mane olan cəhətlər də vardır: 

— müəllimin müasir informasiya vasitələrindən yetərincə istifadə etməməsi; 

—  müasir  tələbə və valideynlərin psixologiyasını yetərincə bilməməsi.  

Müəllimin şəxsi səriştəliliyi praktik fəaliyyəti zamanı milli mənəvi, bəşəri dəyərlərin reali-

zəsinə təsir göstərir. Bu dəyərlərə onun münasibəti ifadə olunur. Deyilənlər ona gətirib çıxarır 

ki, pedaqoqun şəxsi mədəniyyətinin yeni modelinin qurulması vacibdir. Bu da müasir cəmiy-

yətin tələblərinə cavab verməlidir. Bu baxımdan müəllimin pedaqoji-peşə səriştəliliklərini 

aşağıdakı müddəalar şəklində əks etdirə bilərik: sosial-psixoloji, peşəkar-kommunikativ, ümu-

mi pedaqoji, fənn üzrə, idarəetmə, informasiya-kommunikativ, innovasiyalı fəaliyyət və krea-

tiv səriştəlilik. Bütün bunlar tələbələrdə peşə səriştəliliyinin artırılması üçün olduqca vacibdir, 

lakin başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, bunlar tələbələrdə peşə səriştəliliyinin kompleks şə-

kildə formalaşması üçün tam yetərli deyil. Deyilənləri nəzərə alaraq T.N. Knyazeva və L.E. 

Semyonova professioqramlarda praktik fəaliyyətin məzmununu, xarakterini əhatə edən prob-

lemlərin cəmləşdirilməsinin lazım gəldiyini bildirirlər. Belə ki, professioqramın praktik ma-

hiyyəti yalnız tələbə üçün peşə sahəsi üzrə vacib olan bu və digər səriştələrin ümumiləşdiril-

miş modelini vermək deyildir. Məqsəd, həm də təlimin adekvat məzmununu, təşkilati və qiy-

mətləndirmə vasitələrini ayırd etməkdir.  

Pedaqoji kadr hazırlığında bu məsələlərin nəzərə alınması müasir tələblərə cavab verən 

müəllimin səxsiyyətinin formalaşdırılmasına əlverişli zəmin yaradır. Müasir dövrdə, ölkəmiz-

də hüquqi, demokrativ dövlət quruculuğu şəraitində bacarıqlı müəllim kadrlarının hazırlığı 

xüsusi aktuallıq kəsb edir. Cəmiyyətimizdə köklü dəyişikliklərin baş verməsi müəllimlərin 

peşə səriştəliliyinin artırılmasını tələb edir. Praktik müəllimlərin bu məsələləri mənimsəməsi 

onların fəaliyyətinə aydın istiqamət verir, bu da təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə 

nəticələnir. 

Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji Universitetində hazırda həyata keçirilən Ömürboyu Təhsil 

üzrə Kvalifikasiyalar Çərçivəsində “Kvalifikasiya standartları” adı altında tələbələrin peşə 

fəaliyyətində bilavasitə icra etməli olduqları bir çox səriştələr qruplaşdırılır.  

Burada 17 ixtisas əhatə edilir. Biz onlardan ikisini - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəl-

limliyini və ibtidai sinif müəllimliyini seçdik. 2019-1020-ci illərdə “Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin əsas benefisiarı olduğu “Azərbaycanda Milli Kvalifikasiya Çərçivəsinin 

icrasına dəstək” layihəsi Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil İnstitutu tərəfindən həyata keçirilir”. Layihənin icra müddəti 2018-ci il yanvar ayından 

2020-ci il iyun ayınadək olan dövrü əhatə etmişdir. Layihə Azərbaycan Respublikasının 

ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsinin tələblərinə uyğun olaraq milli kva-

lifikasiyaların sistemləşdirilməsi üçün bir vasitə olmaqla təhsilalanlar, təhsilverənlər və işəgö-

türənlər üçün hazırlanmış və milli kvalifikasiyaların beynəlxalq kvalifikasiyalarla uyğunluğu-

nun təhlil olunmasına xidmət edəcəkdir” (5). 

Layihə ilə yaxından tanış olduqda aydın olur ki, onun ümumi məqsədi Azərbaycanda təh-

sil və təlim sisteminin keyfiyyətini artırmaq, Avropa və Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq 

təhsilin inkişafı strategiyasını yerinə yetirməkdir. Layihənin əsas hədəfləri 24 ixtisas üçün 
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peşə standartının və kurikulumlarının hazırlanması, karyera yönümünə dəstək, peşə xəritələ-

rinin hazırlanması olmuşdur.  

Təhlillərdən belə aydın olur ki, ali pedaqoji təhsildə tələbələrdə peşə səirştələrinin forma-

laşdırılması prosesi olduqca əhatəli və mürəkkəbdir. Bu mürəkkəbliyi ilk növbədə müəllim-

dən tələb olunan, daha konkret desək, cəmiyyətin ondan tələb etdiyi peşə səriştələri yaradır. 

Həmin səriştələrin əhatə edən modellərlə tanış olduqda gözümüzn qarşısında ideal müəllim 

portreti canlanır. Halbuki, heç bir müəllim ideal ola bilmir və bu mümkün də deyildir. Belə 

olduğu halda biz həmin modellərdə təklif edilən səriştələri ümumiləşdirərək təhsil mühitimiz 

üçün ən münasib model təklif edə bilərik (şəkil 2.). 

 

  
Şəkil 2. 

Tələbələrdə formalaşdırılması vacib olan pedaqoji səriştələr modeli 

 

Beləliklə, müəllimin peşə səriştələri ilə bağlı hazırlanan modellərdə verilən əsas xüsusiy-

yətləri belə ümumiləşdirə bilərik.   

1. Koqnitiv (dərketmə) səriştələr. Təklif etdiyimiz modelin ən çox ağırlıq yükü bu səriştə-

lər kompleksinin üzərinə düşür. Yuxarıda apardığımız təhlilərdən ayırdığımız bir çox səriştə-

ləri bu qrupa daxil etmək daha məqsədəuyğun görünür.  

2. Kommunikativ şəriştələr: məqsədə çatmaq üçün kommunikasiyanın nailiyyətlərindən 

səmərəli istifadə etmək, çıxışlarda, müzakirə və dialoqlarda özünün şəxsi mövqeyini qoruyub 

saxlamaq, insanların dəyərlərinə, mövqe müxtəlifliyinə hörmətlə yanaşmaq, kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə edərək zəruri məlumatlar axtarmaq və s.   

3. Davranış səriştələri: müəllim nə qədər bilikli və bacarıqlı olsa belə, onun uğurları davra-

nış mədəniyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Ona görə də hesab edirik ki, tələbələrdə formalaşdırıl-

malı olan səriştələr içərisində davranış səriştələri də öndə durmalıdır.   

4. Texnoloji səriştələr: texnoloji qaydaları mənimsəmək: təlimatlar üzrə, qayda və izahları 

başa düşmək, mənimsəmək, həyata keçirmək, İKT vasitələrinə və müasir təlim texnologiyala-

rına bələd olmaq, onları praktik fəaliyyətdə tətbiq etmək, tələbələri də bu prosesə fəal şəkildə 

qoşmaq.    
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5. Praktik səriştələr: təlimin strategiyası anlayışına aid olan bütün pedaqoji anlayışlar barə-

də məlumatlı olmaq, təlim məqsədini dərk edərək tapşırıqlar və müstəqil işlər əsasında ona 

doğru istiqamətləndirmək.   

 6. Şəxsi özünüinkişaf səriştələri: qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həlli üçün bilik və baca-

rıqlarındakı çatışmazlıqları aşkara çıxarmaq, məhsuldar və səmərəli fəaliyyət üçün yeni vərdiş 

və bacarıqlar mənimsəmək, müxtəlif vasitələrdən yararlanaraq zəruri məlumatları əldə etmək, 

bilikləri və təcrübəni genişləndirmək, öz fəaliyyətində, ünsiyyət və münasibətlərində düzəliş-

lər etmək, müasir kommunikasiya vasitələrindən yararlanmaq.    

Məqalənin aktuallığı. Peşə səriştələri anlayışının mənimsənilməsi üçün bir sıra modellər 

mövcuddur. Bu sahədə aparılan araşdırmalarda təhsil sahəsində peşəkar müəllimin səriştəlilik 

modellərinin təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalənin də aktuallığı onun bu kimi vacib 

bir mövzuya həsr edilməsi və bununla bağlı həm xarici, həm də yerli  təcrübəni özündə ehtiva 

edən nümunələrin göstərilməsidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə müasir dövrdə pe-

daqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrdə formalaşdırılmalı olan səriştə modellərindən bəhs 

edilir və bu modellərdə  kommunikativ səriştələr də göstərilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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М.А. Вердиева 

 

Педагогические модели компетентности 

 

Резюме 
 

В статье говорится о моделях компетенций, которые должны формироваться у сту-

дентов педагогических специальностей в современную эпоху. На основании проведен-

ного анализа определено, что таких моделей много. Их объединяет то, что они охваты-
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вают основные компетенции. Таким образом, в моделях компетенций предпочтение от-

дается когнитивным компетенциям. Им необходимо планировать свою педагогическую 

деятельность, анализировать ситуацию, с которой они сталкиваются, моделировать дея-

тельность и т.д. Кроме того, в моделях особое внимание уделяется коммуникативным 

навыкам. К числу таких компетенций относятся умение эффективно использовать дос-

тижения коммуникации, сохранять свою личную позицию в выступлениях, дискуссиях 

и диалогах, уважение к ценностям людей и позиционному разнообразию. В моделях 

другие компетенции сгруппированы под названием поведения. 

 

M.A. Verdiyeva 

 

Pedagogical competency models 

 

Summary 

 
The article talks about the competency models that should be formed in the students 

studying pedagogical specialties in the modern era. Based on the conducted analysis, it is 

determined that there are many such models. What they have in common is that they cover 

core competencies. Thus, cognitive competencies are preferred in competency models. They 

need to plan their pedagogical activity, analyze the situation they encounter, model the 

activity, etc. includes. In addition, communication skills are also emphasized in the models. 

Among such competencies are to effectively use the achievements of communication, to 

maintain one's personal position in speeches, discussions and dialogues, respect for people's 

values and positional diversity is included. In the models, other competences are grouped 

under the name of behaviour. 
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İnteraktiv təlim məsələsinə baxarkən mən dərhal Çin atalar sözündən sitat gətirmək istəyi-

rəm ki, bu da bizim fikrimizcə, interaktiv öyrənmə formalarının əhəmiyyətini dəqiq əks etdi-

rir: “Mənə deyin - unudacağam, mənə göstərin - xatırlayacağam, məni cəlb et - başa düşəcə-

yəm.”  

Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq, tədris prosesinin həyata keçirilməsi seminarların 

interaktiv və aktiv formalarda keçirilməsini təmin etməlidir. Ali məktəbdə təhsil alarkən, ilk 

növbədə, tələbələrin öyrənilən materiala maraq göstərdiyi üsulları seçmək lazımdır. Optimal 

öyrənmə insanların aktiv olmaq, qarşılıqlı əlaqədə olmaq (interaktiv) imkanı olduqda baş ve-

rir. Eyni zamanda, tələbələrin öyrənilən materiala canlı marağı onları süni şəkildə hərəkətə 

sövq etmək ehtiyacını xeyli azaldır. İnteraktiv təlim prosesində tələbələr uğur vəziyyətini ya-

şayırlar ki, bu da onların fəal davranışını stimullaşdırır. İnteraktiv metod tələbələrin təkcə bir-

biri ilə deyil, həm də müəllimlə dialoqda olduğu üsuldur. Müəllim eyni zamanda qrupun 2-ci 

rəhbəridir, o, tələbələri dərsin məqsədlərinə çatmağa istiqamətləndirir. İnteraktiv seminarlarda 

müəllim əsas diqqətini təlim prosesində yerinə yetiriləcək tapşırıqların ardıcıllıqla yerinə yeti-

rilməsinə yönəltməlidir. İnteraktiv tapşırıqların müntəzəm tapşırıqlardan fərqi ondan ibarətdir 

ki, tələbələr dərs zamanı təkcə öyrənilən materialı möhkəmləndirmir, həm də yeni biliklər öy-

rənirlər. 

Seminarlar universitetdə praktiki məşğələ formalarından biridir. Məqsədi akademik fənnin 

mövzularını və bölmələrini dərinləşdirmək və sistemləşdirməkdir, bundan əlavə, seminar id-

rak, tərbiyə və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir.  

İnteraktiv seminarlar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 1) təlimin səmərəliliyini yüksəl-

dir 2) kursun mühüm mövzularını öyrənmək üçün 3) mühazirələrdə öyrənilməyən mövzular 

üzrə tələbələrin elmi-tədqiqat işini təşkil etmək üçün. Seminar müəllimin rəhbər rolu ilə yana-

şı, gələcək mütəxəssislərin intensiv müstəqil işini nəzərdə tutan və tələbənin fəal olmasına şə-

rait yaradan çevik tədris formasıdır. Odur ki, seminarın effektivliyi böyük ölçüdə təkcə müha-

zirə materialının keyfiyyətindən deyil, həm də tələbələrin özünü hazırlamasından asılıdır, bu 

baxımdan interaktiv seminarlar  mühazirə kursundan asılı olmayaraq mövzuları olan tədqiqat 

seminarları kimi üstünlük təşkil edir. İnteraktiv seminarlar müzakirənin daha prinsipial xarak-

ter almasına səbəb olur. Tələbələr müəllimin müttəfiqinə çevrilir, daha yüksək maraq, yaradı-
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cı yanaşma nümayiş etdirirlər. 

İnteraktiv seminarların digər forması - seminar-müzakirədir, hər bir tələbəyə müzakirə 

olunan problemlərə öz baxışlarını formalaşdırmaq prosesində nəzəri anlayışlardan nitqdə isti-

fadə etmək imkanı verir. Bu dərsin xüsusiyyəti hər bir tələbənin nəzəri mövqelərin müzaki-

rəsində bərabər və fəal iştirakının mümkünlüyüdür ki, bu da tələbələrin intellektual imkanla-

rını azad edir, ünsiyyət maneələrini kəskin şəkildə azaldır (1, s. 587-589). 

V.V. Quzeyevə görə, interaktiv təlim texnologiyalarının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, on-

lar təkcə qavrayış, yaddaş, diqqət proseslərinə deyil, hər şeydən əvvəl yaradıcı, məhsuldar tə-

fəkkürə, davranışa, ünsiyyətə əsaslanır. Eyni zamanda, təlim prosesi elə təşkil olunur ki, tələ-

bələr istehsal vəziyyətlərinin, situasiyalı peşə tapşırıqlarının və müvafiq məlumatların təhlili 

əsasında ünsiyyət qurmağı, bir-biri ilə və digər insanlarla ünsiyyət qurmağı, tənqidi düşün-

məyi, mürəkkəb problemləri həll etməyi öyrənirlər. İnteraktiv texnologiyalar, tələbələrin ət-

rafdakı informasiya mühiti ilə məlumat mübadiləsinin bir növüdür (2, s. 192).  

“İnteraktiv texnologiyalar” anlayışı müasir təcrübədə müəllimin təşkil etdiyi qarşılıqlı əla-

qə prosesində mövcud təcrübə ilə müqayisədə subyektlərin fəallıq dərəcəsini vurğulamaq la-

zım gəldikdə istifadə olunur. İnteraktiv texnologiyalar tələbələrin tədris mühiti ilə bilavasitə 

qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır. Tədris mühiti tələbənin özünü mənimsədiyi təcrübə sahəsi kimi 

tapdığı bir reallıq kimi çıxış edir və bu, təkcə onun empirik müşahidələrini, tələbənin həyat tə-

əssüratlarını köməkçi material və ya illüstrativ əlavə kimi əlaqələndirməkdən ibarət deyil. Şa-

girdin təcrübəsi öyrənmə idrakının mərkəzi aktivatorudur. Ənənəvi təhsildə müəllim onun va-

sitəsilə təhsil məlumatlarını ötürən “süzgəc” rolunu oynayır, interaktiv təhsildə qarşılıqlı yö-

nümlü informasiya axınlarını aktivləşdirən amillərdən biri olan işdə köməkçi rolunu oynayır. 

“İnteraktiv təhsil texnologiyaları” ənənəvi təlim texnologiyalarından fərqli olaraq təhsil 

prosesinin məntiqini nəzərdə tutur: nəzəriyyədən təcrübəyə deyil, yeni təcrübənin formalaş-

dırılmasından onun tətbiqi yolunu nəzərdə tutur (3, s. 102). 

“İnteraktiv seminar müəllimin rəhbər rolu ilə yanaşı, gələcək mütəxəssislərin intensiv 

müstəqil işini nəzərdə tutan və tələbənin fəal olmasına şərait yaradan çevik tədris formasıdır. 

Odur ki, seminarın effektivliyi böyük ölçüdə təkcə mühazirə materialının keyfiyyətindən de-

yil, həm də tələbələrin özünü hazırlamasından asılıdır, bu baxımdan xüsusi seminarlar müha-

zirə kursundan, mühazirə kursundan asılı olmayaraq mövzuları olan tədqiqat seminarları kimi 

üstünlük təşkil edir. İnteraktiv seminarın məqsədi fərdi elmi və praktiki problemlərin dərindən 

öyrənilməsidir” (4, s. 2-3). 

Müzakirəli seminarı problemin həlli yollarını müəyyən etmək üçün onun kollektiv müza-

kirəsini nəzərdə tutur. Seminar-disput onun iştirakçılarının dialoq ünsiyyəti formasında keçiri-

lir. Şagirdlərin yüksək zehni fəaliyyətini nəzərdə tutur, mübahisə etmək, problemi müzakirə 

etmək, öz fikir və əqidələrini müdafiə etmək, fikirləri yığcam və aydın ifadə etmək bacarığını 

aşılayır. “Didaktik oyunlar prosesində tələbənin peşə fəaliyyətində baş verə biləcək hərəkət-

lərə bənzər hərəkətləri yerinə yetirməli olduğunu nəzərdə tutur. Nəticədə biliklərin toplanma-

sı, aktuallaşması və bacarıq və qabiliyyətlərə çevrilməsi, şəxsi təcrübənin toplanması və onun 

inkişafı baş verir. Didaktik oyun idrak fəaliyyətinin aktivləşməsinə, tələbələrin şəxsi keyfiy-

yətlərinin inkişafına şərait yaradır, kollektivizmi, yoldaşlığı, əməkdaşlığı inkişaf etdirir, peşə-

kar motivasiyanın formalaşmasına kömək edir” (5, s. 512). 

Mövzu üzrə seminar məşğələsi tələbələrin elmi, tədris və dövri ədəbiyyat üzərində müstə-

qil işinin ən mühüm formasıdır. Məhz seminarda hər bir tələbə tədris materialının mənimsə-

nilməsinin dərinliyini yoxlamaq, öyrənilən fənnin kateqoriyaları, müddəaları və vasitələri 

haqqında biliklərini nümayiş etdirmək, əsaslandırılmış və sübuta əsaslanan qiymətləndirmə 
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üçün tətbiq etmək imkanı əldə edir. Müasir dünyada baş verən istehsal proseslərinin seminar-

da iştirak edən tələbəyə əldə etdiyi nəzəri bilikləri istehsalın təşkili sahəsində konkret praktiki 

məsələlərin və modellərin həlli ilə birləşdirməyə imkan verir. 

Hazırda akademik fənlər üzrə mühazirə saatlarının sayı kəskin şəkildə azaldılır və əksinə, 

praktiki və seminarlar üçün ayrılan saatların sayı artır. Bu, çox vaxt onunla izah olunur ki, 

dərsliklərin, məlumat kitabçalarının və nəhayət, kompüter informasiya mənbələrinin sayı kəs-

kin artıb və tələbənin dərsin mövzusunu müstəqil öyrənmək imkanı yaranıb. Bu baxımdan, 

praktiki və seminar məşğələləri tələbənin müstəqil öyrəndiyi nəzəri materialı dəqiqləşdirmək, 

dərinləşdirmək və düzəltmək imkanına malik olduğu məşğələlərin belə növləri hesab edilir. 

Məhz buna görə də tədris prosesində əsas diqqət bu tip dərslərə yönəldilir. Prinsipcə, əgər 

müəllim fəal təlimin bütün formalarından və ya ən azı onların müəyyən bir mövzunun öyrə-

nilməsində ən təsirli hesab etdiyi hissəsindən istifadə edirsə, fikrimizcə, onun yüksək keyfiy-

yətli inkişafı və mənimsənilməsi kifayət qədər mümkündür. Belə məşğələlərdə tələbələr müs-

təqil öyrəndikləri nəzəri materialı nəinki hesabat, məruzə şəklində təqdim edirlər, həm də onu 

əyani təsvirlərin, qrafiklərin, çertyojların, diaqramların və s. köməyi ilə çatdırırlar. İnteraktiv 

metodlardan – “beyin hücumu”, “dəyirmi masa”, “kiçik qruplar”dan da istifadə etmək müm-

kündür, lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, seminarın keçirilməsinin aktiv formasının əsas 

məqsədi, ilk növbədə, keyfiyyətcə assimilyasiyadır-tələbələr tərəfindən öyrənilən mövzunun 

əsas məzmunu, onun əsas hissəsi - təriflər, xüsusiyyətlər, struktur və s. Buna görə də aktiv və 

interaktiv təlim metodlarının qarışdırılması, praktiki dərsin qeyri-mütəşəkkilliyinə səbəb ola 

biləcəyi üçün, prinsipcə, arzuolunan deyildir (6, s. 8-9). 

Təlim məşğələlərinin təşkilinin müxtəlif formaları arasında seminarlar müəyyən yer tutur. 

Seminarlardan istifadənin pedaqoji effektivliyi yerli didaktlar B.P.Esipov, V.V.Zavyalov, 

V.P.Strezikozin, A.V.Usova və başqalarının əsərlərində sübut edilmiş və əsaslandırılmışdır. 

Xarici mənbələrdə seminarlardan səmərəli istifadə şərtləri C.Tramp və D.Beyn tədqiqatlarına 

həsr olunub. 

Seminar təhsil formasının qədim Yunan və Roma məktəblərinə qədər uzanan uzun bir ta-

rixi var. 17-ci əsrdən Qərbi Avropada, 19-cu əsrdən isə Rusiya universitetlərində istifadə olu-

nur. Seminarlar praktik xarakter daşımağa, bu və ya digər alimin məktəbini təmsil etməyə 

başladı, onun rəhbərliyi altında tələbələr fənnin metodologiyasını və elmi tədqiqat metodika-

sını praktiki olaraq mənimsədilər. 

Seminar dərsin növlərindən biridir ki, onun əsas məqsədi tələbələrə alimlərin fəaliyyət for-

malarını imitasiya edən şəraitdə nəzəri biliklərdən praktiki istifadə imkanı yaratmaqdan iba-

rətdir. Ümumiləşdirici seminarlar öyrənilən mövzu üzrə tələbələrin biliklərini ümumiləşdir-

mək və sistemləşdirmək üçün istifadə olunan ən böyük təhsil və inkişaf imkanlarına malikdir. 

Bundan əlavə, giriş seminarları mövzunun öyrənilməsindən əvvəl olan və tələbələrə müstəqil 

şəkildə başa düşməyə, müəyyən tədris ədəbiyyatı ilə işləməyə, bu fəaliyyətin sosial konteks-

tində hələ öyrənilməmiş məsələlər və problemlər üzərində düşünməyə imkan verən didaktik 

təsirə malikdir. 

Seminarlar müəllimin rəhbər rolu ilə yanaşı, gələcək mütəxəssislərin intensiv müstəqil işi-

ni nəzərdə tutan çevik təhsil formasıdır. Seminar bütün növ tədris işləri ilə, ilk növbədə müha-

zirələrin tədrisi və tələbələrin müstəqil öyrənilməsi ilə bağlıdır. Buna görə də seminarın səmə-

rəliliyi daha çox mühazirələrin keyfiyyətindən və tələbələrin özünü hazırlamasından asılıdır. 

Dərslərin keçirilməsinin seminariya forması inkişaf edir, bir mütəxəssisin inkişaf etmiş 

şəxsiyyətinin formalaşdırılması ehtiyaclarına daha çevik cavab verir. Hal-hazırda, hər biri tə-

ləbə fəaliyyətinin təzahürü üçün xüsusi şərtləri təmin edən bir çox növ seminarlar meydana 
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çıxmışdır. 

A. A. Verbitskinin əsərləri seminarlarda müzakirə iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqəsinin təş-

kili üzrə xarici təcrübədən məlumatlar verir ki, bu da indi də öz aktuallığını itirmir. 

İnteraktiv iş zamanı seminarın məqsədi, bir tərəfdən, seminarın bütün iştirakçılarının məq-

sədi, digər tərəfdən, onların hər birinin şəxsi məqsədini və müəllim tərəfindən müəyyən edil-

miş sosial əhəmiyyətli məqsədi əks etdirir. Cəmiyyətin sosial nizamı ilə tələbə arasında bir 

növ vasitəçi rolunu oynayır. Bu, təlim və tərbiyə məqsədləri üçün seminarın məqsəd və vəzi-

fələrində və onların sistemində göstərilən gələcək mütəxəssisin şəxsiyyətinin ümumi və peşə-

kar inkişafının məqsədidir. Seminarların interaktiv formada keçirilməsi müəllim və tələbələr 

üçün asan məsələ deyil. Burada təcrübə, problemli prinsipin tələblərinə uyğun olan kommuni-

kativ münasibətlərin diqqətlə qurulması, seminarın məzmununun işlənməsi lazımdır. Bu mər-

hələdə şagirdlər müəllimlərlə müttəfiq olurlar, yüksək maraq və fəallıq nümayiş etdirirlər, 

dərsə yaradıcı yanaşırlar. İnteraktiv təlim üçün bu fundamental müddəaların həyata keçiril-

məsi seminarların bir sıra xüsusi formalarının yaradılmasına səbəb olmuşdur (7, s. 10-12). 

İnteraktiv metodlardan istifadə zamanı müəllimin rolu kəskin şəkildə dəyişir, mərkəzi ol-

maqdan çıxır, o, yalnız prosesi tənzimləyir və onun ümumi təşkili ilə məşğul olur, lazımi tap-

şırıqları əvvəlcədən hazırlayır və qruplarda müzakirə üçün suallar və ya mövzular formalaş-

dırır, məsləhətlər verir, nəzarət edir. İştirakçılar bir-biri ilə ünsiyyət qurmalı, vəzifələri birgə 

həll etməli, münaqişələri aradan qaldırmalı, ümumi dil tapmalı, kompromislər etməli olduq-

ları halda, sosial təcrübəyə - özlərinin və başqalarının təcrübəsinə müraciət edirlər. Psixoloq-

lar müəyyən etdilər ki, pedaqoji ünsiyyət şəraitində qavrayışın dəqiqliyi artır, yaddaş işinin 

effektivliyi artır, diqqətin sabitliyi, onu bölüşdürmə qabiliyyəti kimi insanın intellektual və 

emosional xüsusiyyətləri daha intensiv inkişaf edir. Müşahidə qavrayışı, tərəfdaşın fəaliyyəti-

ni təhlil etmək, onun motivlərini, məqsədlərini görmək bacarığı formalaşır (8, s. 138). 

Məqalə ilə bağlı araşdırdığım metodik ədəbiyyatların analitik təhlilindən aydın olur ki, 

ənənəvi seminarlar artıq öz aktuallığını itirib. Fəal (interaktiv) təlim metodunun tədris prose-

sinə daxil edilməsi tələbələrin passivliyinin aradan qaldırılmasına, onlarda təfəkkürün inkişa-

fına, yaradıcılığın formalaşması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. İnterak-

tiv seminarlar tələbələr üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir. Buna görə də interaktiv se-

minarların didaktik imkanlarından yüksək səviyyədə istifadə olunmalıdır.   

Müasir ali məktəbdə tələbələrin hazırlığının təkmilləşdirilməsi üçün interaktiv təhsil for-

malarının tətbiqi ən mühüm istiqamətlərdən biridir. Bu gün əsas metodik yeniliklər interaktiv 

tədris metodlarından istifadə ilə bağlıdır. İnteraktiv təlim idrak fəaliyyətinin təşkilinin xüsusi 

formasıdır. Bu, çox konkret və proqnozlaşdırıla bilən məqsədləri nəzərdə tutur. Bu məqsədlər-

dən biri tələbənin öz uğurunu, intellektual həyat qabiliyyətini hiss etdiyi rahat təlim şəraiti ya-

ratmaqdır. İnteraktiv təlim modelindən istifadə həyat vəziyyətlərinin stimulyasiyasını, rollu 

oyunlardan istifadəni nəzərdə tutur. Tədris prosesində hər hansı bir iştirakçının və ya hər han-

sı ideyanın üstünlüyü istisna olunur. 

İnteraktiv təlim metodlarından istifadəyə əsaslanan tədris prosesi istisnasız olaraq qrupun 

bütün tələbələrinin idrak prosesinə cəlb edilməsi nəzərə alınmaqla təşkil edilir. Birgə fəaliyyət 

o deməkdir ki, hər kəs öz xüsusi fərdi töhfəsini verir, iş zamanı bilik, fikir, fəaliyyət yolları 

mübadiləsi olur. Fərdi, cütlük və qrup işi təşkil olunur, layihə işi, rollu oyunlardan istifadə 

olunur, sənədlər və müxtəlif məlumat mənbələri ilə iş aparılır. İnteraktiv metodlar qarşılıqlı 

əlaqə, tələbələrin fəaliyyəti, qrup təcrübəsinə əsaslanma, məcburi əks əlaqə prinsiplərinə əsas-

lanır. Açıqlıq, iştirakçıların qarşılıqlı əlaqəsi, arqumentlərinin bərabərliyi, birgə biliklərin top-

lanması, qarşılıqlı qiymətləndirmə və nəzarət imkanları ilə xarakterizə olunan təhsil ünsiyyəti 
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mühiti yaradılır. İnteraktiv seminarlar universal deyil, heç bir şəkildə dərslərin aparılmasının 

mühazirə formalarını əvəz etmir, lakin onlar mühazirə materialının daha yaxşı mənimsənilmə-

sinə kömək edir və ən əsası rəy, münasibət və davranış bacarıqlarını formalaşdırır. 

Məqalənin aktuallığı. İnteraktiv seminarların öyrənilməsi nəticəsində müəyyən etdik ki, 

bu vaxta qədər bu mövzu tədqiqat obyekti kimi seçilmədiyi üçün bu sahədə bir boşluq var. 

Həmin boşluğun doldurulmasına çox böyük ehtiyac var. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi ondan ibarətdir ki, məqalədə irəli sürülən müd-

dəa və yeniliklər tarixin tədrisi metodikası elmini yetərincə zənginləşdirir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, məqalənin məzmunundan ali məktəblərin müəllimləri pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə 

edə biləcəklər. Tarixin tədrisi prosesində fəal təlim metodlarından istifadə təlimin keyfiyyətini 

yüksəldərək tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 
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Сущность использования интерактивных  

семинаров в педагогических ВУЗах 

 

Резюме 

 
В статье исследуются общие принципы интерактивного обучения студентов, а так-

же рассматривается методика проведения семинарских занятий. Исследуются основные 

идеи интерактивных технологий, выделяются общие результаты и эффекты интерак-
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тивного обучения. Раскрыты возможности реализации интерактивных технологий в 

преподавании педагогических дисциплин при подготовке студентов высших учебных 

заведений. 

      

                                                                                                      A.C. Aghayeva      

 

The essence of the use of interactive seminars  

in pedagogical universities 

 

Summary 

 
The article examines the general principles of interactive teaching of students, and also 

discusses the methodology for conducting seminars. The main ideas of interactive techno-

logies are explored, general results and effects of interactive learning are highlighted. The 

possibilities of implementing interactive technologies in the teaching of pedagogical discip-

lines in the preparation of higher education students are revealed. 
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Все ведущие направления современной методики русского языка как иностранного 

называют своей целью формирование коммуникативной компетенции, практического 

владения языком, проявляющегося в умении решать средствами этого языка отдельные 

задачи общения. В качестве объекта обучения выступает речевая деятельность уча-

щегося. Речевая деятельность, как и любая другая, – это процесс психофизиологиичес-

кий, и её нужно рассматривать как форму человеческого поведения. Как и всякая дея-

тельность, она должна быть целенаправленна, социально обусловлена и мотивирована. 

При анализе речевой деятельности выделяется её способность сосуществовать и взаи-

модействовать с другими видами деятельности, например, мышлением, памятью и так 

далее, а также определяются виды речевой деятельности.  

                                   Речевая деятельность 

                                     ↓                              ↓  

                            порождение             восприятие 

                                     ↓                              ↓ 

                              говорение      ↔      слушание  

                                     ↓                              ↓ 

                                письмо         ↔        чтение 

Речь всегда выступает в одном и том же качестве и имеет многоцелевой характер, а 

также тесные связи с языковыми средствами, которые представлены в виде знаний 

грамматики и лексического запаса, отдельных правил сочетаемости и управления, бла-

годаря которым строится модель текста.              

Центральной проблемой формирования речевого высказывания является проблема 

взаимосвязи мышления и речи, то есть, проблема перехода от субъективного, ещё сло-

весно не оформленного и понятного лишь самому объекту смысла и, словесно оформ-

ленной и понятной любому слушателю система значений, которая формируется в рече-

вом высказывании. Поэтому моделирование процесса речепорождения и речевосприя-

тия невозможно без учёта тесной связи и языка и мышления. 

Мышление нормального человека неразрывно связано с речью, а она является ре-

зультатом речевой деятельности и представляет собой способ формирования и форму-

лирования мысли и чувств посредством языка в процессе речевой деятельности чело-

века. Мысль не может возникнуть и существовать вне речевой организации. Человек 
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оформляет свои мысли словами, которые либо произносит вслух, либо проговаривает 

про себя, т.е. мышление происходит в речевой форме. 

А. А. Леонтьев отмечает, что мышление на неродном языке, достижение которого 

считается идеалом обучения языку, есть не что иное, как включение внутренней речи в 

механизм порождения построенной речи, а переход от мыслей  к словам всегда яв-

ляется не чем иным как переходом от внутренней речи к внешней. Л.С. Выготский выя-

вил, что психика человека формируется в результате его собственной деятельности 

путём превращения механизмов его внешней деятельности в механизм внутренней Дея-

тельности. «Этот процесс происходит в три этапа – двигательная деятельность, речевая 

деятельность, умственная деятельность». Особая роль в формировании психики и 

сознания человека отводится речевой деятельности, которая связана с процессом 

перехода внутренней речи во внешнюю. 

Внешняя речь – это речь, имеющая коммуникативную направленность. Она воз-

действует на сознание и деятельность человека. Внутренняя речь – это непроизнесён-

ная речь, предназначенная для общения человека с самим собой. По мнению А.А. 

Леонтьева «внутренняя речь является средством представления семантической схемы 

высказывания». На уровне внутренней речи протекает усвоение новых понятий, реше-

ние определённых задач, обдумывание и систематизация накопленного материала, а 

также подготовка к устным высказываниям.  Н.И. Жинкин, который занимался теорией 

внутренней речи после Л.С. Выготского, определил новые свойства внутренней и 

внешней речи. Он определил, что внешняя речь характеризуется значением, а внутрен-

няя речь – смыслом. Н.Н. Жинкин теоретически обосновал, что единицей внутренней 

речи является высказывание, а единицей внешней речи выступает предложение. 

Структура построения внутренней и внешней речи различна. Внешняя речь сущест-

вует в виде текстов, состоящих из предложений, а внутренняя речь содержит замысел 

текста, его композиционно, на отдельных сюжетах. Внутренняя речь является, как от-

мечал Н.И. Жинкин, необходимым фонемным для взаимного понимания при говорении 

на родном языке. Соответственно, внутренняя речь по своей семантике никогда не 

обозначает предмет, никогда не носит строго проницательный характер, то есть не со-

держит подлежащего. Внутренняя речь всегда сохраняет свой предикативный характер. 

Исследователи отмечают, что главную роль в процессах внутренней речи играет её си-

туативная обусловленность. В отличие от внешней, внутренняя речь обладает такими 

характеристиками, как: свёрнутость, предикативный характер, семантическая специфи-

ка и большая степень ситуативной и контекстуальной обусловленности.                            

Психолингвистические наблюдения исследователей показывают, что внутренняя 

речь на иностранном языке зависит от степени владения им и имеет более развитую 

форму в начале обучения. Язык, как говорит Н.И. Жинкин, держится на принципе за-

мен, и чем быстрее учащиеся научатся перекодировать со своего индивидуального язы-

ка на код изучаемого иностранного, тем успешнее будет проходить обучение говоре-

ния. По мнению большинства исследователей, одна из задач процесса обучения заклю-

чается в том, чтобы «избавиться» от перевода во внутренней речи с родного языка на 

неродной. Таким образом, при обучении говорению на иностранном языке необходимо 

способствовать редукции внутренней речи, стимулируя семантический план высказы-

вания с помощью использования ключевых слов, плана и вопросов, предваряющих 

высказывание. 

Предметный план высказывания предполагает определение предмета высказывания, 
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установление и регулирование его логической последовательности и т.п. Исследова-

тели отмечают, что в процессе обучения иноязычному говорению предметное содержа-

ние  высказывания необходимо задавать извне, с помощью определённого плана или в 

виде денотатных карт, представляющих собой некоторую схему отношения тех объек-

тов (денотатов), о которых говорится в тексте. Применение средств наглядности для 

формирования предметного плана является особенно важным, поскольку обеспечивает 

не только вызов речевой интенции, но и создание содержательной основы говорения. 

Наиболее распространённым подходом к рассмотрению смыслового содержания выска-

зывания является подход, предложенный Н.И. Жинкиным, в котором смысловое содер-

жание высказывания может быть представлено как определённая структура предика-

тивных связей текста.  

Психолингвистические наблюдения текста имеет методическую направленность и 

служит для обучения самостоятельному произведению и восприятию текстов учащим-

ся. Текст Н.И. Жинкин определяет как многоуровневое иерархически организованное 

целое. Все элементы текста находятся во взаимосвязи и основное значение при анализе 

текста имеет установление связей элементов, на основе чего возможен анализ и самих 

элементов. И.А. Зимняя, рассматривает «текст» как продукт речевой деятельности, в 

котором наблюдается её психологические особенности говорящего как субъекта этой 

деятельности. По содержанию «текст» представляет собой «многоплановое» образова-

ние, в котором выделяется несколько уровней: 

1. мотивационный уровень и уровень коммуникативного намерения, то есть то, ради 

чего и с каким воздействием на партнёра общения строится текст 

2. смысловой уровень, или уровень смыслового содержания 

3. языковой план, то есть совокупность языковых средств по критерию отбора и 

сочетаемости лексики 

4. речевой план, то есть своеобразие способов формирования и формулирования 

мысли, индивидуальные особенности говорящего. 

Организующим началом текста как продукта говорения является его тема, или тот 

реальный объект, который подлежит осмыслению на разных уровнях высказывания. В 

тексте воплощается психологическое высказывание и «предмет» говорения. «Предме-

том говорения является мысль, как отражение связей и отношений предметов и явле-

ний реального мира».  

Исследуя текст, А.Э. Бабайлова даёт интересную трактовку текста и ввела понятие 

«образ текста»: «образ текста» определяется  как «сложный многомерный феномен, 

продукт, средство и объект текстовой  коммуникации текстовой деятельности, носи-

тель инвариантных и варьирующих признаков, который проявляется  в виде материаль-

ного образа конкретного текста и его идеального, психологического образа, возникаю-

щего как результат процесса отражения в сознании коммуникантов  замещена знаками 

реальной действительности и самого текста как продукта знаковой системы»         

Принципиальной особенностью текста, по мнению Н.А. Мышкиной, является дина-

мическая системность свойство текстовой системы сохранять в своём непрерывном 

движении тождество самой себя. Текст может быть рассмотрен в трёх аспектах: в его 

отнесенности к объективной реальности, к субъективной реальности и в специфичес-

ких формах собственного существования. Объективная реальность включает в себя 

факты, имеющие место в действительности и факты, создаваемые силой разума, чело-

веческого воображения. Особенным свойством текста является его способность быть 
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источником «мерцающих» смыслов, или эманаций (ореол излучений, высвечивающих 

личность автора, его духовности). Конечной целью любого текста является достижение 

равноправного состояния между автором и адресатом. Она не может быть достигнута, 

но к ней стремится любая смысловая система как заместитель духовного мира автора. 

Из-за невозможности полного достижения этой цели текст остаётся открытой системой. 

При работе с текстом можно выделить три уровня, составляющих структуру меха-

низма говорения: мотивационно-побудительного, аналитико-систематического, испол-

нительского, выраженного во внешней речи, на котором происходит выполнение рече-

вой деятельности. 

К первой группе относятся приёмы, направляемые на развитие мотивационно-побу-

дительного уровня механизма говорения, которые связаны с содержательной стороной 

текстов, с её потребностями и интересами учащихся. В число таких приёмов относятся: 

постановка проблемных вопросов по содержанию текста, организующих речевых игр, а 

также   других видов заданий творческого характера, опирающихся на содержательный 

потенциал текстов. Использование этих приёмов в процессе совершенствования устной 

речи способствует тому, что коммуникативная потребность учащихся «встречается» с 

предметом говорения – мыслью, отвечающей личностным интересам каждого уча-

щегося и становится внутренним мотивом говорения на русском языке, что и приводит 

к активизации речевой деятельности учащихся.  

Наиболее мотивирующим фактором речевого высказывания является ситуация. Под 

речевой ситуацией в методике понимается «совокупность обстоятельств, в которых 

реализуется общение, система речевых и неречевых условий, необходимых и достаточ-

ных для современного речевого действия». Ситуация общения задана темой и опре-

деляет стратегию и тактику речевого поведения коммуникантов, а также интенции, ре-

чевые действия, необходимые для решения коммуникативных задач. Использование 

методических приёмов, направленных на развитие мотивационно-побудительного 

уровня механизма говорения, особенно важно в условиях языковой среды, поскольку 

они снижают психологический барьер боязни речи на родном языке, вызывают поло-

жительные отношения к изучению русского языка и русской культуры.  

Вторая группа представлена приёмами, направленными на совершенствование ме-

ханизмов семантико-синтаксического уровня говорения, которые связаны с работой 

над структурой текста, его предметно-смысловой и логической организацией. К числу 

методических приёмов этой группы относятся следующие: разбивка текста на смыс-

ловые части, составление плана, выделение в тексте смысловых слов и словосочетаний  

и др. использование этих приёмов организует речевое мышление, определяет логич-

ность и связность высказывания  обеспечивает самоконтроль  за полнотой и точностью 

понятия текста, способствует осуществлению переноса умения выделить главное и 

подчинять ему детали в изложении мысли с родного языка на иностранный язык. 

К третьей группе относятся приёмы, направленные на формирование исполнитель-

ной части высказывания, способствующие развитию умений употреблять используе-

мый в тексте лексико-грамматический материал в устной речи. К таким приёмам от-

носятся: ответы на вопросы, пересказ текста, организация дискуссий и т.д. эти приёмы, 

как постановка вопросов по содержанию текста и организация различных видов Перес-

каза, способствует развитию репродуктивных умений, умений интерпретировать ин-

формацию текста с целью его понимания. Понимание текста представляет собой «про-

цесс перевода смысла этого текста в любую другую форму его закрепления», так как 
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понятным считается то, что может быть иначе выражено». В процессе интерпретации 

текста говорящий должен уметь: оперировать конкретными фактами, выяснять логии-

ческую связь между ними, делать сравнения, давать пояснения, раскрывать основную 

мысль, оценивать полученную информацию. 

Развитие умений интерпретации текста особенно важно при совершенствовании мо-

нологической речи, поскольку при овладении монологической речью обучающиеся 

встречаются с трудностями лексико-грамматического характера, удержанием в памяти 

ранее сказанного смысла. Итак, в первую очередь, необходимо совершенствовать на-

вык автоматизированного выбора значения слова, построения синтагмы и одновремен-

ного построения общей синтаксической структуры отдельной фразы и их взаимосвязи. 

Особое значение при порождении связного монологического высказывания имеет овла-

дение союзами, союзными словами, наречиями и т.д. При порождении монологичес-

кого высказывания выдвигается задача формирования механизма поиска и выбора лек-

сических единиц, т.е. парадигматической речевой стереотипы, основы лингвистических 

навыков устной речи. Кроме того, следует научить учащихся владению механическими 

средствами выражения собственного отношения и др. Развитие умений репродуктивно-

продуктивного характера осуществляется посредством обсуждения полученных из 

текста сведений, организации бесед по содержанию текста, но уже в проекции на лич-

ностный опыт учащегося. Эти умения базируются на мыслительных операциях по уг-

лублённому пониманию текстов, таких как определение его основной идеи, нахожде-

ние в тексте личностно-значимой информации. Развитие умений продуктивного харак-

тера обеспечивается в результате использования текстового материала в процессе лич-

ностно-ориентированного общения, целью которого является тренировка определён-

ных стереотипов общения: умения вступать в контакт, поддерживать его, понимать 

другого человека и выражать собственные мысли на неродном языке. 

Актуальность статьи. При обучении говорению на неродном языке необходимо 

способствовать снижению внутренней речи и стимулировать внешнюю речь. Внешняя 

речь воздействует на деятельность человека. Единицей внешней речи является звуча-

щий текст.  

Научная новизна статьи. Текст является продуктом речевой деятельности, в ко-

тором наблюдаются психологические особенности говорящего как субъекта этой дея-

тельности. Текст обладает цельностью, он мотивирован, и в этой импровизации текст 

имеет уровни структуры говорения.  

Практическое значение и применение статьи. Практическая значимость статьи 

заключается в применении текстов разных типов в учебных целях и учет построения 

текстов с точки зрения психологических наблюдений. При составлении текстов в 

учебных целях необходимо учитывать репродуктивно-продуктивный уровень. 
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Mətnin başa düşülməsinin psixolinqvistik əsasları 

 

Xülasə 
 

Bu məqalə rus dilində xarici dil kimi tələbələrdə nitq ifadəsinin formalaşması probleminə 

toxunur. Nitqin yaranması və nitqin qavranılması prosesinin modelləşdirilməsi dil və təfəkkür 

əlaqəsini nəzərə almadan mümkün deyil. Mətnin psixolinqvistik müşahidələri metodoloji isti-

qamətə malikdir və tələbələrin nitqinin müstəqil surətdə reproduksiyası və qavranılmasını öy-

rətməyə xidmət edir. 

 

L.V. Kolesnikova 

 

Psycholinguistic foundations of text understanding 

 

Summary 

 
This article touches upon the problem of the formation of speech expression in students of 

Russian as a foreign language. Modeling the process of speech generation and speech 

perception is impossible without taking into account the connection of language and thinking. 

Psycholinguistic observations of the text have a methodological orientation and serve to teach 

independent reproduction and perception of students' speech. 
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Məlumdur ki, təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin zehni inkişafı ilə onların emosional in-

kişafı paralellik təşkil edir. Bu baxımdan, pedaqoji prosesdə şagirdin təhsilləndirilməsi ilə ya-

naşı, onlarla tərbiyəvi işin aparılması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müxtəlif dövrlərdə qabaq-

cıl elm xadimləri tərbiyənin əhəmiyyətindən bəhs edərkən, onun insanı təkmilləşdirmək üçün 

vacib amil olduğunu qeyd edirdilər. Təhsilin məqsədi hərtərəfli inkişaf edən, ahəngdar şəxsiy-

yətin formalışdırılmasıdır ki, humanizm tərbiyəsi bu məqsədə nail olmaqda müəllimə geniş 

imkanlar verməkdədir. Elmi-nəzəri pedaqogikanın banisi Y.A. Komenski təlimdə insanlıq tər-

biyəsinə yer vermişdir. O, məktəbi “humanizm beşiyi”, “insanlıq tərbiyəçisi” kimi dəyərlən-

dirmişdir (1, s. 7).  

Təlim-tərbiyə prosesi elə istiqamətdə qurulmalıdır ki, xüsusən kiçikyaşlı məktəblilərdə ye-

ni dünyagörüşü formalaşdırsın, onlarda humanist hisslərin-düzgünlük, ədalət, demokratiya, 

doğruluq, əməksevərlilik, vətənpərvərlik, milli və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət və.b. mənəvi 

keyfiyyətlər formalaşdırmağa şərait yaratsın. Bunun üçün müəllim təlim-tərbiyə prosesində 

uşaqlarla xoşmənalı ünsiyyət və münasibət qurmalıdır. Pedaqoji situasiyada humanizm tərbi-

yəsinin əsas elementlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək mümkündür: 

— Nəcib hisslərin təbliği; 

— Vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət; 

— Əməyə sevgi tərbiyəsi; 

— Düzgünlüyün və doğruluğun tərənnümü; 

— Milli və ümumbəşəri hisslərin tərbiyəsi. 

Məktəblilərdə artıq ibtidai sinifdən humanizm tərbiyəsi formalaşdırılır, tərbiyə işinin düz-

gün qurulması, şəxsiyyətə yönəlik olması, hər bir təhsilalana fərd kimi yanaşmağı, onlara hör-

mət və inamı, ləyaqətli münasibəti və maraq və ehtiyaclarının nəzərə alınması təmin edilir. 

Humanizm tərbiyəsinin humanist münasibətlər, humanist hisslər və humanist keyfiyyətlər ki-

mi elementləri vardır. Onu da qeyd edək ki, tərbiyə işinin qurulmasında və ahəngdar şəxsiy-

yətin formalaşdırılmasında sistemli yanaşma prinsipi nəzərə alınır. Belə ki, qeyd etdiyimiz bu 

komponentlər uşaqların davranışlarında müxtəlif formada təzahür edir.   

Təlim-tərbiyə prosesində heç də bütün şagirdlər eyni və yaxın tərbiyəlilik səviyyəsinə ma-

lik olmur. İbtidai sinif şagirdlərinin tərbiyəlilik səviyyəsinin ölçülməsi özlüyündə mürəkkəb 

və uzunmüddətli bir işdir. Pedaqoji prosesdə müəllimlə şagirdin bir-birilə zidləşməsi, əks 

mövqedə olması humanizm tərbiyəsi üçün xarakterik deyildir. Tərbiyə işinin gedişində müəl-

limin kompleks, ciddi, hərtərəfli və planlaşdırılmış fəaliyyət göstərməsi zəruridir. Humanizm 
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tərbiyəsinin mərkəzində şagirdə sevgi, ona hörmət və inam durur. Pedaqoji situasiyada müəl-

lim şagirdlərin maraq və tələbatlarını nəzərə alır, uzun və yorucu dərs prosesini şagirdlər üçün 

maraqlı, zövq ala biləcəkləri bir proseslə əvəz edərək, onlarda müəllimə, fənnə, məktəbə, oxu-

mağa qarşı istək yaradır.  

Humanizm tərbiyəsi tərbiyə işinin təşkili və gedişində müəllimdən yüksək səy, pedaqoji 

ustalıq və pedaqoji takt tələb edir. Müəllim şagirdlərə məhəbbətlə və tələbkarlıqla yanaşmalı-

dır. O, pedaqoji situasiyada hər bir uşağın şərəf və ləyaqətinə hörmət edir, onların mənəviyya-

tının alçaldılmamasına çalışır, öz sadəliyi, səmimiliyi, xeyirxahlığı və tələbkarlığı  ilə seçilir 

(1, s. 9). Təlim-tərbiyə prosesində müəllim ibtidai sinif şagirdlərində mədəni davranışları sti-

mullaşdırmalı və öz davranışı ilə şəxsi nümunə olmalıdır. Humanizm tərbiyəsində uşaqlarda 

örnək davranışın əxlaqi normalarla, milli-mənəvi dəyərlərlə uyuşan nümunələr fonunda veril-

məsi vacibdir. Bunun üçün müxtəlif əlavə vəsaitlərdən, dərslik nümunələrindən, xalq ədəbiy-

yatı nümunələrindən istifadə etmək mümkündür. Elə nümunələr seçilməlidir ki, bunlar kiçik-

yaşlı şagirdlərin təxəyyülünü inkişaf etdirsin, onlarda gözəllik, xeyirxahlıq, düzgünlük, ədalət 

kimi müsbət keyfiyyətlər aşılaya bilsin. Bu işdə əsas amil müəllimin tərbiyə işini düzgün təş-

kil etməsi, ardıcıllıq, mütəşəkkillik və planlılığı gözləməsidir. Bu baxımdan, inandırma, nü-

munə göstərmək, alışdırma, təmkinlə yanaşmaq, şagirdi etdiyi yaxşı davranışın ardından mü-

kafatlandırmaqdan çəkinməmək lazımdır.  

Humanizm tərbiyəsinin erkən yaşlardan-ibtidai sinif şagirdlərindən başlanmasının əhəmiy-

yətini belə təsvir edə bilərik: Kiçikyaşlı uşaqları pislikdən, qəddarlıqdan çəkindirir, xəstələrə, 

qocalara, köməyə ehtiyacı olanlara yardım etmək, bütün bəşəriyyətə qarşı sevgi, qayğı, mehri-

banlıq onlarda öz sosial məsuliyyətini dərk etməyə imkan verməklə cəmiyyət və dövlət  üçün 

yararlı şəxsiyyətlər yetişdirməyə şərait yaradır. İbtidai sinif şagirdləri 6 yaşdan məktəbə qə-

dəm qoyur, bu dövrdə müəllimin düzgün olmayan yanaşması şagirdləri mütiliyə yönəldə, on-

larda müəllimə və məktəbə qarşı neqativ tutumun meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Şagird 

onunla mehriban münasibət qurulduğunu, etdiyi səhvləri aqressiv qarşılanmadan yenidən et-

mə şansının verildiyini gördükdə özünü bir şəxsiyyət kimi təsdiq etməyə və özünü reallaşdır-

mağa çalışır.  

Pedaqoji prosesdə şagirdin öyrənmə zamanı öz emosiyalarını qatmasına, biliyi özlərinin 

kəşfi zamanı yaşadığı sevinci dadmağa, əzbərçilik mühitindən uzaqlaşdırmağa, passiv resi-

pient olmaqdan çıxmağa imkan verir. Uşaqlarda mədəniyyət və dəyərlər ümumbəşəri dəyərlər 

fonunda inkişaf etdirilir, bunun üçün sinif fəaliyyətlərinin rəngarəng və məhsuldar olmasına 

diqqət edilməsi vacibdir. Humanizm tərbiyəsində müəllim öz bilik və bacarıqları ilə daxili-

mənəvi aləmini bir bütün halına gətirməyi bacarırsa, deməli o şagirdin də qəlbinə yol tapa bi-

ləcəkdir.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı kiçikyaşlı məktəblilərdə humanizm tərbiyəsi-

nin formalaşdırılmasında tərbiyə işinin əsas tələblərini müəyyən etməklə yeni elmi istiqamət-

lərin tətbiqindədir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsinin inkişafını və 

mənəviyyatının formalaşmasını təmin edən psixo-pedaqoji amillər sistemi açıqlanmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan əldə olunmuş nəticələr ibtidai si-

nif müəllimlərinin fəaliyyəti zamanı tətbiq edilə bilər. 
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Г.Дж. Поладова 

 

Основные черты гуманистического  

подхода в педагогическом процессе 

 

Резюме 

 
Очевидно, что педагогический процесс очень сложен для младших школьников. 

Большое влияние на младших школьников оказывает воспитательный процесс в систе-

ме образования. Воспитание гуманизма в воспитательном процессе требует педагоги-

ческого такта, пафоса, целеустремленности и больших педагогических способностей. 

Воспитатель должен быть вежливым, добрым и терпимым к маленьким ученикам. Учи-

теля обращают внимание на улучшение некоторых способностей учащихся в гуманис-

тическом воспитании, таких как желание работать, демократичность, вежливость, от-

ветственность, толерантность, справедливость и т.д.  

 

G.J. Poladova 

 

The main features of the humanistic  

approach in the pedagogical process 

 

Summary 

 
Obviously, the pedagogical process is very difficult for younger students. The educational 

process in the education system has a great influence on younger students. The upbringing of 

humanism in the educational process requires pedagogical tact, pathos, determination and 

great pedagogical abilities. The teacher should be polite, kind and tolerant of young students. 

Teachers pay attention to the improvement of certain abilities of students in humanistic 

education, such as the desire to work, democracy, politeness, responsibility, tolerance, justice, 

etc. 
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Научно-технический прогресс требует постоянного совершенствования содержания 

биологии и методов ее преподавания в средних школах [5, 6]. 

Идеальным помощником в этом является творческий метод решения проблем. Мы 

можем применить этот метод к отдельным людям и группам, чтобы собирать, обраба-

тывать и реализовывать идеи. Основы творческого решения задач были заложены в 

1950-х годах Алексом Осборном, также известным созданием техники мозгового штур-

ма. 

Теория, которая позже была усовершенствована с участием Сидни Парнса, лежит в 

основе нескольких творческих методов решения проблем. Это побуждает людей ре-

шать проблемы, с которыми они сталкиваются, эффективно и действенно, и дает им 

возможность решать их более легко и с новой точки зрения.  

С 60-х годов прошлого века до наших дней его дидактические идеи оказывают боль-

шое влияние на теорию и практику образования во всем мире, являются методологи-

ческой основой зарождающихся новых гуманистических педагогических и психологи-

ческих идей [8, c. 160]. 

Сегодня творческий метод решения проблем признан во всем мире и эффективно 

используется многими организациями и компаниями, включая школы, фирмы и госу-

дарственные учреждения. Модель гибкая, может использоваться как на длительный, 

так и на краткосрочный период, легко адаптируется к особым условиям. 

Творческое решение проблем особенно полезно при разработке и реализации эколо-

гических проектов в школах. Метод проекта состоит из нескольких этапов: учитель и 

ученики изучают определенную экологическую тему, выбирают проблему, которая для 

них важна, затем разрабатывают и выполняют план действий. 

С каждым шагом учащиеся все больше и больше берут на себя роль менеджера, спо-

собного рассматривать экологические темы. Ответственность постепенно передается от 

учителя к ученикам; сначала учитель руководит процессом и устанавливает основные 

направления, позже ученики берут на себя управление проектом, а учитель становится 

наблюдателем. 

Учитель контролирует продвижение ученикам, он обеспечивает возможность смены 

ролей, развивая знания и навыки учеников, критически оценивать их работу и внедрять 

новые идеи и методы в учебный процесс, тем самым устраняя факторы, ограничи-
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вающие их развитие. 

Метод проекта - это образовательное предприятие, в котором дети решают прак-

тическую задачу в течение нескольких дней или недель. Это может быть строительство 

ракеты, проектирование детской площадки или издание классной газеты. Проекты мо-

гут быть предложены учителем, но они планируются и выполняются, насколько это, 

возможно, самими учениками, индивидуально или в группах. Работа над проектами 

направлена на применение, а не на передачу конкретных знаний или навыков, а также 

на повышение вовлеченности и мотивации учащихся с целью развития независимого 

мышления, уверенности в себе и социальной ответственности. 

Проектный метод представляет собой совместный подход при содействии учителя, 

при котором учащиеся приобретают и применяют знания и навыки для определения и 

решения реальных проблем с использованием процесса расширенного исследования. 

Проекты ориентированы на учащихся и соответствуют стандартам, параметрам и эта-

пам, четко обозначенным преподавателем. ученики имеют контроль над планирова-

нием, уточнением, представлением и отражением проекта. Посредством проектов уче-

ники участвуют в инновациях и творчестве (Проект Лид и Вай, 2003).  

Проектный метод обучения всегда был важен в прошлом; и сегодня это должно 

быть так же важно. Со всеми доступными сегодня новыми компьютерными техноло-

гиями профессия, как правило, сбивалась с пути, забывая о том, что метод проекта ока-

зался успешным. 

Чем сегодняшние проекты отличаются от прошлых; или они? Шульц (1999) отме-

тил, что проектный метод обучения увеличивает мышление учащихся и их способность 

решать проблемы. ученики, работающие над проектами, также развивают рефлексив-

ные мыслительные процессы и последовательность порядка во время работы над про-

ектом. Этот рефлексивный мыслительный процесс требует от учащихся определения 

соответствующего результата. Каждый результат, в свою очередь, относится к своим 

предшественникам (Фарра, 1998). 

Планируя проект для текущих классов, связанных с технологиями, учитель должен 

понимать, что требуется от современной промышленности и технологий. Хауэлл (2001) 

писал, что ученикам будет лучше, если вы построите программы на основе дизайна 

проекта. Проектный метод обучения должен способствовать критическому мышлению; 

поощрять расходящееся мышление и множественные решения вовлекать учеников в 

решение реальных задач; поощрять владение учениками, руководство и управление 

ресурсами; и предоставлять возможности для совместной работы и поощрять сотрудни-

чество. Далее Хауэлл сказал, что лучший способ научить командным навыкам - это 

проектный метод. Работа над проектом - отличный способ для учеников узнать, что 

нужно для эффективного члена команды. 

Основные этапы проектного метода.  

Шаг 1. Подготовка, участие 

Ученики могут познакомиться с темой, над которой нужно работать, двумя спосо-

бами: с помощью инструментов дивергенции и сходимости. Цель расхождения – по-

дойти к теме с новых и интересных точек зрения. Таким образом, чтобы узнать о бес-

конечных вариациях. ученики могут использовать дивергенцию для сбора идей, альтер-

натив и возможностей. Для этого мы можем применить инструмент мозгового штурма: 

учитель, который играет роль помощника, записывает тему на доске или бумаге и до-

бавляет к ней идеи учеников. Цель - собрать как можно больше интересных и креатив-
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ных идей. 

Вход конвергенции мы анализируем и сравниваем идеи, собранные в результате 

расхождения, и мы выберем наиболее перспективные. Составим список (индивидуаль-

но или в группе) самых интересных идей, мы можем выбрать те, над которыми стоит 

поработать для реализации проекта. Конвергенция (открытие темы) и расхождение (вы-

бор идей) лежат в основе творческого метода. Предусмотрите такую ситуацию, когда у 

учеников возникает спонтанное желание выполнить тот или иной проект в соответст-

вии со своими потребностями и интересами. Педагог должен раскрыть интересы, пот-

ребности, вкусы и склонности детей. Он может привлечь внимание ученика к заду-

манным проектам посредством неформальной беседы или обсуждения, например, вы-

возя детей за пределы школы. Таким образом, ученики сталкиваются с ситуацией. 

Шаг 2: Изучение темы 

Мы должны собирать информацию по теме или проблеме как можно большим коли-

чеством способов и из как можно большего числа источников. Мы должны обеспечить 

ученикам возможность представить информацию, известную или собранную ими. Мы 

должны использовать следующие вопросы: 

● Что вы знаете о теме / проблеме? (Кто, что, где, когда, почему, как?) 

● Какие впечатления по теме / проблеме? Что вы заметили? 

● Как вы думаете, что является наиболее важным в теме / проблеме? 

● Лучший способ проработать тему и запустить проект - это групповая работа. 
Ученики могут использовать альтернативные источники информации, такие как Ин-

тернет, газетные статьи, книги, лекции приглашенные учителя, информация, предостав-

ленная фирмами, экспертное мнение их родителей и других учителей. В конец каждого 

сбора информации мы можем оценить с помощью методики запроса, в какой степени 

ученики поняли вышесказанное. Через запрос учитель и ученики имеют возможность 

поделиться информацией и установить основные направления будущей работы. Сле-

дующие вопросы предназначены для применяться при запросе: 

Что вы испытали? Как это произошло? Что вы заметили? 

Что вы думаете по этому поводу? 

Как ты мог это использовать? Что вы узнали сегодня? 

Ученики должны сами выбирать предмет. Самостоятельный выбор приводит к луч-

шим результатам и влечет за собой самоудовлетворение. Ученики выбирают любой, 

обсуждают разные проекты, отвергает одни, объясняет другие и таким образом прини-

мает решение. Учитель должен видеть, что выбранный проект приносит большую поль-

зу, удовлетворяет реальные потребности учеников и в пределах их возможностей для 

успешного выполнения. 

Шаг 3: Разработка плана действий 

После того, как они собрали информацию по общей теме, ученики готовы выбрать 

точную цель или задача, связанная с темой. Далее следует распределение задач, кото-

рые необходимо выполнить, график и определение ключевых событий. На этом этапе 

можно разработать индивидуальные идеи, так как оригинальные мысли, и уникальные 

решения приветствуются, но это также самый трудоемкий этап. Мы должны ответить 

на следующие вопросы: “Какие меры необходимы для достижения нашей цели?” “Кто 

или что может быть использовать для нас?” и “Кто или что нам мешает?” Каждый шаг 

должен быть выполнен в течение определенного срока, и на каждом этапе должен быть 

ответственный. 
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Ученик должен сам заниматься планированием, а учитель - руководить им. Могут 

проводиться обсуждения, и каждого ученика следует поощрять выражать свое мнение 

и предложения. Учитель может указать на трудности, связанные с выполнением проек-

та. Ресурсы и ограничения следует обсудить. После такого устного обсуждения уче-

ники могут записать подробный план в своей проектной книге. 

Шаг 4: Выполнение плана действий 

После постановки задачи, сбора идей и подготовки следует выполнение действия 

строить планы. Ученики должны добиться успеха уже на первых шагах, чтобы не по-

терять энтузиазм. Мы должны устранить препятствия - они могут быть материальными, 

но краткость времени может вызвать трудности тоже. Мы не должны забывать, что 

хотя ученики начинают проект как «учащиеся», на шагах 2, 3 и 4 они становятся актив-

ными «руководителями», в то время как они используют инструменты творческого ре-

шения проблем, чтобы необходимые меры, чтобы поставить задачи, достичь их цели. 

По мере продвижения процесса учитель перекладывать все больше и больше ответст-

венности на учеников. Мы можем назначить руководителей групп, некоторые ученики 

могут быть назначены ответственными за оборудование, а другие могут предложить 

своим коллегам следующие задания. Мы должны прилагать усилия, чтобы поддержи-

вать энтузиазм учеников на протяжении всего проекта. Если ученики находят радость и 

цели в своей работе, проект будет устойчивым и может развиваться дальше. 

Когда план готов, ученики должны применить его на практике. Сами ученики долж-

ны распределить между собой различные обязанности в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями. интерес и возможности. Каждый ученик должен внести свой вк-

лад в успешное завершение проекта. ученики должны выполнить последовательность 

действий. Они заняты сбором информации, посещением разных мест и учеников, поис-

ком карт, написанием письма, ссылки на библиотечные книги, наблюдение за образ-

цами, изучение истории, ведение счетов, расчет цен, запросы ставок, измерение протя-

женности участков. Учитель должен направлять учеников, предоставлять необходимую 

информацию и помогать им в правильном направлении. 

Шаг 5: Презентация 

Группы представляют не проделанную работу, а ее результаты. Драгоценный ре-

зультат превращается в успех оценкой и признанием других. 

Шаг 6. Оценка, обзор, отзывы 

Ученики должны добиться успеха во время проекта; надо ценить оригинальность, 

точность исполнение, хорошие решения. Успех учеников повышает их уверенность в 

себе, что незаменим для серьезной работы вне сообщества. Ни один проект не счита-

ется завершенным, если проделанная в нем работа не будет оценена. ученики должны 

оценить свою деятельность; независимо от того, были ли они выполнены в соответ-

ствии с планом или нет, фиксируются допущенные ошибки. 

Запись (отчет по проекту): Учитель должен вести полный учет работы, как они пла-

нировали, какие обсуждения проводились, как распределялись обязанности и, наконец, 

критика своей работы. и некоторые важные моменты для справок в будущем. 

Шаг 7: Планирование будущего 

Этот шаг необходим, если мы продолжаем работать над проектом или если мы пере-

даем результаты другой группе. 

Преимущества проектного метода  

● Метод проекта основан на принципах активного обучения. ученик полностью вов-
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лечен в деятельность, которая помогает улучшить его / ее знания, понимание и навыки 

в реальной жизненной ситуации и, в конечном итоге, в развитии целостной личности.  

● Поскольку все действия в рамках проекта связаны с реальным жизненным опы-

том, каждое из них имеет значение для учащегося. Поэтому осмысленное обучение 

всегда связано с методом проекта.  

● Ученик пользуется полной свободой при выполнении проекта. Это развивает уве-

ренность в своих силах, а также способствует развитию у учащихся чувства ответст-

венности.  

● Ученик знакомится с видами работ, которые ему предстоит выполнять в будущем. 

Таким образом, проектный метод помогает ученику в его / ее подготовке к будущей 

жизни.  

● Учащийся получает возможность усвоить несколько социальных качеств, таких 

как сотрудничество, командная работа, групповая близость и самопожертвование через 

работу над проектом.  

● Интерес и мотивация к деятельности в рамках проекта создаются спонтанно, и для 

привлечения учеников к обучению не требуется никакого внешнего убеждения или 

силы.  

● Завершение проекта дает людям чувство выполненного долга, что, в свою оче-

редь, побуждает учащихся к дальнейшему обучению. 

Мы не можем забывать, что обучение учеников - наша главная ответственность; и, 

как учителя, мы должны предоставить учащимся наилучший метод обучения. Сегодня, 

как и в прошлом, проекты предоставляют учащимся продукт, который они могут заб-

рать домой, что-то, что можно показать за их упорный труд, что-то, что означает нечто 

большее, чем буквенная оценка на листе бумаги. 

Актуальность статьи. Одна из наших основных образовательных целей - научить 

наших учеников мыслить независимо, чтобы вне школы они столкнувшись с проблема-

ми были хорошо подготовлены, также они будут использовать свои знания и способ-

ности. Для этого им нужен положительный опыт, полученный в процессе обучения, ко-

торый является источником энергии и энтузиазма.  

Научная новизна статьи. Подход к обучению, основанный на проектах: основан на 

разработке проекта, воображении, планировании, художественном оформлении, когда 

учащиеся планируют свои собственные учебные процессы индивидуально или в группе 

для достижения определенной цели, на основе исследований, совместной работы, прин-

ятия ответственности, сбора информации, организации собранная информация. Тест 

достижений: это тест, который направлен на выявление того, что учащиеся усвоили, на 

тему «единицы клетки, организма и метаболизма» чтобы измерить качество преподава-

ния на уроке биологии в средней школе. 

Практическое значение и применение статьи. Практическая значимость резуль-

татов исследования заключается: 

— в разработке методические рекомендации для учителя по использованию метода 

проектов в подготовке учащихся биологических классах 

Выводы и рекомендации опытно-экспериментального исследования могут быть 

применены в независимой подготовке учащихся к проектно-фактической деятельности 

в школе. 
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“Şagirdlərə öyrənməyi öyrətmək” məsələsi ən qədim zamanlardan elm adamlarını və peda-

qoqları düşündürən mövzulardan olmuşdur. Şüurlu dərketmə problemi bu gün də olduqca ak-

tualdır. Şüurlu mənimsəməyə əsaslanan şagird fəaliyyəti bir çox elmlərin əsasını təşkil edir. Bu 

problemin didaktik, fəlsəfi və psixoloji əsasları M. Əmirov, D. Musayev, İ. İsmayılov, E. Əli-

yev, L. Bayramova, O. Məmmədov Z. Veysova, Ə. Əlizadənin əsərlərində işıqlandırılmışdır.  

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında təhsil kompetensiyaları mühüm rola malikdir. Kom-

petensiyalı təlim şagirdlərə tədris materialını şüurlu mənimsəmək, öz imkanlarını dəyərləndir-

mək və fəaliyyətini təşkil etmək imkanı verir. Kompetensiyalı şagirdin formalaşması bilava-

sitə müəllimin kompetentliyindən asılıdır. Müasir müəllimin kompetentliyinə qoyulan tələblər 

arasında onun savadlılığı, ünsiyyətcilliyi, yaradıcı təfəkkürü və nəticəyə əsaslanan fəaliyyəti 

qeyd olunur. Müəllim şagirdlərə yalnız nəzəri biliklər verməməli, onları fəaliyyətə təhrik et-

məlidir (1, s. 165-169). Pedaqoji fəaliyyətin uğurlu həyata keçirilməsi üçün kompetensiyala-

rın kompleks təşkili vacib məsələlərdəndir. Bu proses müəllimlərin demokratik üslubuna, 

təhsilalan və təhsilverənlərin qarşılıqlı fəaliyyətinə, əməkdaşlığına əsaslanır  (2, s. 317-318 ). 

Ümumtəhsil məktəblərində formalaşdırılan kompetensiya modeli təhsilalan və təhsilverən-

lərin fəaliyyətinin daha məhsuldar olmasına şərait yaradır. Müəllim şagirdləri fəaliyyətə sövq 

etməklə onları əmək təcrübəsinə alışdırır (3, s. 4-5).  

Kompetensiyanın əhəmiyyəti zaman keçdikcə daha da artır, yeni növləri meydana gəlir. 

Bu baxımdan sosial və siyasi kompetensiyalar, İKT sahəsində əldə edilən kompetensiyalar, 

müstəqil öyrənmə kompetensiyaları, sahibkarlıq hissi, ana dilində ünsiyyət, xarici dildə ün-

siyyət və s. kimi yeni növləri qeyd edə bilərik (4, s. 8).  

Tədris materialını dərk etməyin ən mühüm stimullarından biri təhsilalanlarda idrak ma-

rağının yaradılmasıdır. Onun təsiri ilə şagird tədris materialını öyrənməyə daha həvəsli olur, 

məqsədli olur. Şagirdin intellektual fəallığı artır, yaddaşı inkişaf edir, təfəkkür fəaliyyəti daha 

da sürətlənir. İdrak marağı şagirdi təlimə həvəsləndirən başlıca vasitədir. Şagirdin maraqlan-

dığı obyektdə yeni cəhətlər aşkar etməsi, mahiyyətini aydınlaşdırması, səbəb-nəticə əlaqələri-

nin müəyyənləşdirilməsi və s. proseslər idraki əməliyyatlarla bağlıdır (5, s. 10). 

Təlim prosesində şagird təfəkkürünün müntəzəm inkişafı, biliklərin müstəqil əldə edilmə-

sinə şəraitin yaradılması, mühüm bacarıq və vərdişlərin aşılanması, onların idraki fəallığa cəlb 
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olunması interaktiv təlimin əsas xüsusiyyətləridir. Problem vəziyyətin yaradılması şagirdi 

ənənəvi olaraq bilikləri qəbul edən obyektdən çıxararaq fəal təlimin iştirakçısına çevirir. Şa-

gird problem qarşısında öz fərziyyələrini irəli sürür. Problemli vəziyyətin yaradılması şagirdin 

tədqiqatçıya çevrilməsinə səbəb olur. Burada məqsəd öyrənənlərin hafizəsini yalnız elmi 

informasiyalar ilə zənginləşdirmək deyil, onların təfəkkürünü müntəzəm olaraq inkişaf etdir-

məkdir. Tədqiqatçı mövqeyi şagirdə daxili potensialını, mənəvi keyfiyyətlərini və qabiliyyət-

lərini dərk etmək imkanı verir. Bu onlarda bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına imkan verir 

(6, s. 12-17). 

Təhsilalanlarda bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasında əyani təlim metodunun 

da böyük rolu var. Xüsusilə tarix fənninin tədrisində şagirdlərdə tarixi biliklərin şüurlu mə-

nimsənilməsi, dərk olunması prosesində əyani təlim metodlarının əhəmiyyətini qeyd etməli-

yik. Memarlıq abidələri, tarixi məkanlar, tədris şəkilləri, sənədli fotoşəkillər, sənədli  filmlər, 

həmçinin sxemlər, qrafiklər, xəritələr şagirdlərin tədris materialını problem baxımından düz-

gün dərk etməsinə səbəb olur. Əyani vasitələr hadisələrin şagirdlərin şüurunda canlanmasına, 

qanunauyğunluq və mahiyyətini başa düşməyə imkan yaradır. Əyani təlim metodları tədris 

materialının şüurlu mənimsənilməsinə, şagirdlərin praktik fəaliyyətə cəlb olunmasına şərait 

yaradır (7, s. 269-270). 

Hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, qorunması, inkişaf etdirilməsi 

müasir məktəbin əsas vəzifəsidir. Sinifdəki şagirdlərin hər biri mənimsəmə, inkişaf, hazırlıq 

səviyyəsinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir. Təlim prosesində fərdi yanaşma prinsipi iki 

yolla - təlimin fərdiləşməsi və diferensiyasiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Təlimin diferensi-

yasiyası şagirdlərin maraqları, xüsusi qabiliyyətləri, peşə niyyətlərinə əsasən müxtəlif məktəb 

və siniflərin yaradılması, müxtəlif tədris plan və proqramların yaradılması ilə həyata keçirilir. 

Fəal təlimdə öyrənənlərin yaş, fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması bütün şagirdlərə bəra-

bər təlim imkanı verir. Bu da şagirdin bir şəxsiyyət kimi inkişafında mühüm amildir. İş for-

maları fərdi, cütlərlə, frontal, qrup olmaqla ayrılır. Xüsusilə qrup işləri zamanı şagirdlərin id-

rak fəallığı artır. Onlarda sosial keyfiyyətlər, əməkdaşlıq vərdişləri, ünsiyyət  qabiliyyətləri, 

öz  fəaliyyətlərinə  nəzarət, intellektual bacarıqlar formalaşır (8, s. 299). 

Kompetensiya probleminə xüsusi yanaşması olan müəlliflərdən biri də H.Qardnerdir. O, 

qeyd edir ki, ilk növbədə, təhsilalanların öyrənmə özəlliklərini müəyyən etmək, sonra isə bu-

na uyğun fəaliyyəti seçərək biliyin ötürülməsi prosesini həyata keçirmək vacibdir. Şagirdlərin 

öz intellekti haqqında məlumatlı olması özünü tanımağa imkan yaradır və onun metakoqnitiv 

bacarıqlarını artırır. Bu da şagirdlərdə sərbəst öyrənmə bacarığını – öyrənməyi öyrənmək 

kompetensiyasını inkişaf etdirir. H.Qardner şagirdlərin intellektlərini aşağıdakı kimi təsnif 

edir:  

1. Verbal – linqvistik intellekt - bu sözlərdən həm şifahi, həm də yazılı nitqdə effektiv isti-

fadə etmək bacarığıdır.  

2. Məntiqi – riyazi intellekt – riyazi bacarıqlardan effektiv istifadə və düzgün mühakimə 

qabiliyyətidir. 

3. Məkan – vizual intellekt - verilmiş məkanı vizual olaraq dəqiq dərk etmək və qavra-

maya əsaslanaraq müəyyən dəyişikliklər etməyi bacarmaq qabiliyyətidir. 

4. Bədən – kinestik intellekt – fikirlərini və hisslərini ifadə etmək üçün bütün bədən üzv-

lərindən istifadə etmək, koordinasiya, çeviklik, sürət kimi fiziki bacarıqlarla bağlıdır. 

5. Musiqi - ritmli intellekt – musiqi formalarını dərk etmək, fərqləndirmək bacarığı 

6. Şəxslərarası intellekt – digər insanların hissləri, niyyətləri, motivasiyaları, əhval – ru-

hiyyələrini dərk etmək, fərqləndirə bilmək bacarığıdır. 
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7. Fərddaxili intellekt – fərdin özü haqqında məlumatlı olması, özünün güclü və zəif tərəf-

lərini, temperamentini, arzularını bilməsi, özünü qiymətləndirmə, özünü anlama kimi baca-

rıqlarıdır. 

8. Naturalist intellekt – flora və faunanın çoxsaylı nümunələrini tanımaq və təsnif etmək 

bacarığıdır (9, s. 101-106). 

Həm təhsilin, həm də fəlsəfənin ortaq cəhəti obyektiv gerçəkliyi əks etdirmək, onları ana-

liz – sintez süzgəcindən keçirib, insanın fərdi məhsuluna çevirməkdir. Müasir təhsil fəlsəfəsi-

nin qarşısında duran əsas məqsəd dövrün tələblərinə uyğun bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər və 

keyfiyyətlər meyarında fəaliyyət göstərməyi bacaran şəxsiyyət yetişdirməkdir (10, s. 58-64). 

Pedaqoji, psixoloji, fəlsəfi, metodik ədəbiyyatlarda təhlili problemin təhlili göstərir ki, təh-

sil kompetensiyaları ölkəmizdə əsaslı tədqiq olunmamışdır. Psixoloji və fəlsəfi ədəbiyyatlarda 

qismən nəzəri əsasda tədqiq olunmuşdur.  

Məqalənin aktuallığı. İnkişafetdirici təlim mühitində formalaşdırılan kompetensiyaların 

pedaqoji, psixoloji, fəlsəfi baxımdan əldə olunan nəticələr tarixin tədrisi metodikası elminin 

nəzəri məsələlərini zənginləşdirəcək və bu baxımdan da məqalədə araşdırılan problem aktual-

dır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kompetensiyaların pedaqoji, fəlsəfi, psixoloji baxımdan  tədqi-

qinə aydınlıq gətirilmiş və bu məsələlərə bir sistem kimi yanaşılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən fikirlər, əldə olunan 

nəticələr tarixin tədrisi metodikası elminin nəzəri məsələlərini zənginləşdirməklə yanaşı, şa-

girdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi prosesində müəllimlər və pedaqoji ix-

tisaslı kadrlar üçün faydalı ola bilər.   
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The article analyzes the didactic, psychological and philosophical foundations for the 

formation of competencies in teaching the history of Azerbaijan. These issues were 
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Bu gün ənənəvi universitet mühazirəsinə çox saylı tənqidlər ünvanlanır. Tədqiqatçılar – 

M.V. Bulanova–Toporkova, A.V. Duhavneva, L.D.Stolyarenko, S.İ. Samygin, G.V. Suchkov, 

V.E. Stolyarenko  qeyd edirlər ki, “tədrisin mühazirə formasının böhranı ilk növbədə onunla 

bağlıdır ki, bu təlim forması təhsildə şəxsiyyətyönlü və səriştəlilik-fəaliyyəti yanaşmaları 

prinsiplərinə uyğun gəlmir” (1, s. 245-357). Materialın mühazirə təqdimatının əleyhdarları, 

xüsusilə R.R. Sadekov, V.V. Levçenko (2, s. 176-178), İ.A. Ostapenko, İ.E. Krolivetskaya (3, 

s. 77-81), M.M. Əmirov, İ.H. Cəbrayılov “ənənəvi təhsil formasının müxtəlif çatışmazlıqla-

rını, o cümlədən mühazirəçinin monoloqunu, auditoriyanın passivliyini və əks əlaqənin olma-

dığını qeyd edirlər . 

Monoloq mühazirə üçün xarakterik xüsusiyyət olaraq qalır. Dialoq qabiliyyətinin zəiflə-

məsi, laqeydlik və çevikliyin olmaması müəllimlərin peşəkar deformasiyasıdır. Mühazirəçinin 

monoloqu auditoriyanın passivliyinə gətirib çıxarır. Şagirdlər özlərini bərabər öyrənmə sub-

yektləri kimi hiss etmirlər, alınan məlumatlar əsasında öz şəxsi düşüncələrinin qurmurlar. Sa-

dəcə olaraq guya dinləyirlər, materialı yazır və əzbərləyirlər. Mühazirəçi ilə tələbələr arasında 

qarşılıqlı əlaqənin olmaması əks əlaqənin olmaması deməkdir, onsuz öyrənmədə irəliləyiş 

mümkün deyil. Müəllimin şagirdin hərəkətlərinə vaxtında, konstruktiv, obyektiv reaksiya ver-

mədən hər hansı bir təhsil formasının səmərəliliyi yüksək ola bilməz. 

Bununla əlaqədar olaraq elmi-pedaqoji ədəbiyyatda mühazirənin təlimin təşkilinin başqa 

formaları ilə əvəz edilməsi barədə fikirlər səslənir. Belə ki, mühazirələr olmadan tələbələrin 

müstəqil olaraq faktlar silsiləsində istinad nöqtələrini tapması, ziddiyyətli anlayışları müqayi-

sə etməsi və çoxsaylı materialı sistemləşdirməsi çətindir. Bundan əlavə, mühazirəçinin tələbə-

lərə şəxsi emosional təsiri, birgə yaradıcılıq və həqiqi dialoq (qarşılıqlı mübadilə və şəxsi nöq-

teyi-nəzərlərlə zənginləşmə) gələcək mütəxəssislərin təhsil və tərbiyəsində mühüm rol oyna-

yır. F.V.Şaripov qeyd edir ki, “Mühazirə fərdin bütün sərvətinin sistemli, canlı, müəllimin 

təhsilalanların daxili dünyası ilə birbaşa əlaqəsinin çox təsirli formasıdır” (4, s. 145).  F.V.Şa-

ripov həmin yazısında mühazirənin, eləcə də təlim metodlarının vacibliyini vurğulamaqla de-

mək istəyir ki, təlimdə mühazirə həll edici rola malikdir. 

Araşdırmalardan aydın olur ki, ali təhsil müəssisələrində ictimai-humanitar fənlərin təd-

risində interaktiv mühazirələrdən istifadə problemi avropadakı ali məktəblərində demək olar 
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ki, öz həllini tapmışdır. Ənənəvi mühazirələrdən istifadə Rusiya və keçmiş ittifaqın subyekt-

lərində hələ də qalmaqdadır. 

Bu məqalənin məqsədi tələbələrin idrak fəallığını artırmaqla təhsilin ənənəvi mühazirə 

formasının çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq yollarını göstərməkdir. Mühazirənin çatışmaz-

lıqlarını göstərmək üçün aparılmış bir sorğuya istinad etmək istərdik. 

2019-cu ildə tədrisin mühazirə formasının çatışmazlıqlarını müəyyən etmək üçün “MIET” 

Milli Tədqiqat Universitetinin (ILPO NRU MIET) Dilçilik və Pedaqoji Təhsil İnstitutunun 

ikinci kurs 30 tələbəsi arasında sorğu keçirilmişdir. Sorğunun nəticələri cədvəl 1-də təqdim 

olunur. 

Cədvəl 1 

ILPO NRU MIET tələbələri arasında sorğunun nəticələri 

 

№ Anket sualları 

 

Cavab variantları Nəticələr 

% 

 

1. 

 

Mühazirələr adətən hansı formada 

keçirilir? 

 

a) ənənəvi (təbaşir, lövhə) 27 

b) tədris vasitələrindən istifadə 

etmək 

73 

2. Tələbələr, eləcə də müəllimlə tələbə-

lər arasında qarşılıqlı əlaqə necə təş-

kil olunur? 

a) zəif qarşılıqlı əlaqə 

 

87 

b) aktiv qarşılıqlı əlaqə 13 

3. Mühazirəçidən nə dərəcədə müntə-

zəm rəy alırsınız? 

a) nadir hallarda 

 

90 

b) müntəzəm olaraq 10 

 

Aparılmış sorğu göstərdi ki, mühazirələr adətən elektron tədris vasitələrindən istifadə edil-

məklə aparılsa da, onlar sözün həqiqi mənasında interaktiv deyil. Respondentlər təhsil prose-

sinin iştirakçıları arasında qarşılıqlı əlaqənin aşağı səviyyəsini və zəif əks əlaqənin olduğunu 

qeyd etmişlər. Mövcud vəziyyəti necə düzəltmək olar? Mühazirələrdə tələbələrin idrak fəaliy-

yətinin interaktiv metodlar və elektron təlim vasitələrinin köməyi ilə intensivləşdirilməsi məq-

sədəuyğun görünür. Yada salaq ki, tədris metodlarının tipologiyası üçün əsas kimi təlim pro-

sesində şagirdin rolu götürülür. Bu baxımdan R.A.Kudbiddinova yazır: “Təlim prosesində tə-

ləbələrin idrak fəallığının səviyyəsindən asılıl olaraq, passiv, aktiv, interaktiv öyrənməni ayırd 

etmək olar” (5, s. 136). R.A.Kudbiddinova burada tələbələrin idrak fəallığı ilə təlim metodla-

rının əlaqəsini vurğulamaqla demək istəyir ki, təlimdəki fikri fəallıq həll edici rola malikdir, 

təlimin sonunda peşəkar motivlər və maraqlar, kommunikativ qabiliyyət və bacarıqlar yaradır.  

Aktiv və interaktiv metodlar tələbələri passiv metodlardan daha çox cəlb edir. Bu baxım-

dan L.N. Vavilova və T.S. Panina yazır: “Fəal metodlardan istifadə edildiyi halda, şagirdlərin 

təlimdə fəallıq vəziyyətinə gətirilməsi əsasən müəllimlə qarşılıqlı əlaqə (dialoq) əsasında qu-

rulur” (6, s. 176).  

D. Johnson, R. Johnson və E. Johnson-Holubek interkativ mühazirələrin səciyyəvi cəhəti-

ni qeyd edərək yazır: “İnteraktiv metodlardan istifadə zamanı tələbələr bir-biri ilə daha çox 

ünsiyyət qururlar (poliloqda iştirak edirlər)” (7). 

Poliloqda şifahi və ya yazılı məlumat mübadiləsi baş verir, bu zaman informasiyanın qav-

ranılması və əmələ gəlməsi prosesləri bir-birini əvəz edə və ya üst-üstə düşə bilər. Tələbələr 
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eyni vaxtda həm danışa, həm də dinləyə, dərs vaxtından maksimum istifadə edə bilərlər. Fəal 

və interaktiv metodlar şəxsiyyətyönlü və fəaliyyət-səriştə əsaslı yanaşmalar prinsiplərinə ən 

uyğunudur, çünki onlar əməkdaşlıqda öyrənməyi nəzərdə tutur və həm tələbələr, həm də 

müəllim təhsil prosesinin subyektləridir. Ənənəvi məlumat zənginliyini mühazirə zamanı ak-

tiv və interaktiv strategiyaların həvəsləndirici təsiri ilə birləşdirmək universitetdə mühazirənin 

yuxarıda göstərilən çatışmazlıqlarını aradan qaldırmağa imkan verir. 

Bundan əlavə, informasiyalaşdırma kontekstində universitet mühazirələrinin effektivliyini 

artırmaq üçün elektron təlim vasitələrindən (ETV) istifadə perspektivli görünür. Bu kontekst-

dən A.R. Polyanin, S.N. Korotun (8, s. 172-184), N.Y. Rajina (9, s. 217-219), Y.Y. Çikina 

(10, s. 204-210)  elekton təlim vasitələrinin vacibliyini səciyyələndirərək yazırlar: “Müasir 

mühazirələri multimedia təqdimatları, video nümayişlər və interaktiv lövhədən istifadə olma-

dan təsəvvür etmək mümkün deyil”. Lakin sorğunun göstərdiyi kimi, təkcə ETV-dən istifadə 

ənənəvi mühazirəni interaktiv mühazirəyə çevirmir. Tədris prosesinin səmərəliliyini artırmaq 

üçün tələbələrlə həqiqi dialoqu təmin etmək üçün elektron vasitələrdən istifadə edilməlidir. 

İlk olaraq interaktiv mühazirə metodunun mühazirə-mətbuat üsuluna nəzər yetirək. Müha-

zirə-mətbuat konfransı fəal təlim metodlarının təcəssümüdür. O, konkret mövzu üzrə şagird-

lərin suallarına müəllimin cavabı formasında baş verir. Mühazirə-mətbuat konfransının uğurla 

keçirilməsi müəyyən addımların atılmasını tələb edir. Birinci mərhələdə mühazirəçi tələbələrə 

mühazirənin mövzusunu elan edir və evdə müstəqil iş üçün materialları tövsiyə edir. Müəllim 

tələbələrə izah edir ki, onların vəzifəsi təkcə materialı müstəqil öyrənmək deyil, həm də müəl-

limdən cavab almaq istədikləri bir və ya iki sual hazırlamaqdır. İkinci mərhələdə tələbələr ev-

də işləyir və təklif olunan materialı öyrənərək suallar hazırlayırlar. Onlar bu sualları əvvəlcə-

dən elektron şəkildə müəllimə göndərə və ya özləri ilə mühazirə gətirə bilərlər. Və nəhayət, 

üçüncü mərhələdə müəllim mühazirəni tələb olunan qaydada aparır. 

Belə mühazirənin aparılması forması müəllimin tələbələrin sualları ilə əvvəlcədən tanış 

olub-olmamasından asılıdır. Müəllim tələbələrin suallarını əvvəlcədən almışsa, mühazirə bü-

tövlükdə, problemin əlaqəli təqdimatı kimi oxunur, bu zaman cavablar tərtib edilir. Tələbələr 

dərsə özləri ilə suallar gətirirlərsə, bu zaman mühazirə brifinq formasında keçirilir, yəni dinlə-

yicilərin verdiyi bütün suallara qısa cavablar verilir. Belə bir mühazirə blits-oyun xarakteri da-

şıyır. Dinləyicilər təxribatçı suallar verə bilərlər. Müəllim istənilən suala cavab verməlidir.  

Belə bir mühazirə müəllimin özü üçün bir növ imtahana çevrilə bilər. Mühazirəçi təkcə ma-

terialı mükəmməl bilməli, həm də auditoriya ilə əlaqə qurmağı, sürətli cavab və yumor hissi 

olmalıdır. Bəziləri üçün ən uğurlu suallar, müəllim müəllifləri bonus xalları ilə həvəsləndirə 

bilər. İnteraktiv mühazirə-mətbuat konfransı tələbələrin müstəqil işini və zehni fəaliyyətini 

aktivləşdirməyə imkan verir. Bundan əlavə, mühazirə-mətbuat konfranslarının keçirilməsi 

müəllimə rəy almağa, tələbələrin anlamaqda hansı çətinliklərlə üzləşdiyini öyrənməyə imkan 

verir. Mövzu ilə bağlı müxtəlif suallar verir və onlara materialı daha yaxşı başa düşməyə kö-

mək edir. Qarışıq tapşırıqları olan mühazirə ənənəvi formanı interaktivlik elementləri ilə bir-

ləşdirir. Hesab edirik ki, belə bir mühazirənin tələbələrin diqqətini, təfəkkürünü, idrak fəal-

lığını artırmaq üçün böyük potensialı var. Ayrı bir mühazirədə siz ya yalnız bir kəsişmiş tapşı-

rıqdan, ya da bir neçə fərqli tapşırıqdan istifadə edə bilərsiniz. 

Bir qrup ali məktəb müəllimi interaktiv mühazirə metodunun başqa bir üsulu olan mühazi-

rə-annotasiyadan istifadə edir. Annotasiya başqa bir interaktiv fəaliyyətdir. Tələbələrə müəlli-

min təqdim etdiyi məlumatın annotasiyasını (mühazirədən bir parça) yazmaq tapşırığı verilir. 

Sonra tələbələr komandalar təşkil edir və komandalarında ən yaxşı annotasiyanı seçirlər. Hər 

komandadan ən yaxşı referat auditoriyaya ucadan oxunur və əsaslandırılmış müzakirə yolu ilə 
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ən yaxşı referat seçilir. “ Mühazirənin bu bölməsində siz komandalarda zehni xəritələr tərtib 

etməyi məşq edə bilərsiniz (ağıl xəritələri). Xəritə tərtib edildikdən sonra ictimaiyyət tərəfin-

dən müdafiə olunur. Xəritələri, təbii ki, həm əl ilə, həm də elektron alətlərin köməyi ilə çək-

mək olar” (11, s. 283-288). 

Kiçik situasiya problemlərinin həlli (case study) və ya mühazirənin mövzusu ilə bağlı vi-

deo çarxlara baxıb təhlil etmək də təsirli görünür. Və nəhayət, tələbələrə özlərini bir müəllim 

kimi sınamaq imkanı verə bilərsiniz - tələbə mini layihələri (mini təqdimatlar)  istifadə edin.  

Tələbələr müəllimin rəhbərliyi altında evdə lazımi material hazırlayır və bir neçə dəqiqə ər-

zində mühazirə zamanı təqdim edirlər, özlərini mühazirəçi kimi sınayırlar. Onların təqdimat-

ları dinləyici-tələbələr tərəfindən müzakirə olunur. Tələbələrin sayı 30 nəfərdən çox olmadıq-

da mühazirə-seminar daha səmərəli olur. Bu öyrənmə modeli həm də xüsusiləşdirilmiş qrupa 

kimi tanınır. Tələbələrə əvvəlcədən mühazirə mətni elektron formada göndərilir və mübahisəli 

və müzakirəyə çıxarılan sualların siyahısı, öyrənilməsi üçün mənbələrin siyahısı da təklif olu-

nur. Tələbələr lazımi materialları öyrənməli, materiala münasibətini formalaşdırmalı və sonra 

mühazirə zamanı onu arqumentlərlə müdafiə etməlidirlər. Bu cür mühazirələrdən istifadə 

edərkən müəllim hazırlaşmalıdır ki, xüsusən ilk vaxtlarda “xüsusiləşdirilmiş qrup” tələbələrin 

dəstəyini almaya bilər. Onlardan bəziləri bilərəkdən etinasızlıq nümayiş etdirə bilər. Ev tapşı-

rığının hazırlanmasına cavabdeh olan mövzunu bilə bilər, digərləri sadəcə oxuduqlarını tək-

rarlayırlar. Müəllimin vəzifəsi tələbələrə ardıcıl və səbirlə izah etməkdir ki, oxunanlara tən-

qidi münasibət tələb olunur, mühazirə mövzusunda əsaslandırılmış bəyanat, diqqətli hazırlıq, 

yüksək ümumi inkişaf səviyyəsi, nəinki bu mövzunun yanında daha əvvəl işlənmiş material, 

geniş dünyagörüşü və erudisiya tələb olunur. 

Psixoloji çətinlikləri aradan qaldırmaq və motivasiyanı qorumaq üçün müəllim tələbələri 

kiçik qruplarda işləməyə və digər qruplarla müzakirəyə dəvət edə bilər. Mühazirə-seminar 

yaxşı təşkil olunarsa, tələbələrdə materialı tez təhlil etmək, rəqib kimi çıxış etmək, sərbəst fi-

kir mübadiləsi aparmaq, kollektivdə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək, intellektin inkişafı, mədəni 

səviyyənin yüksəldilməsi üzərində müstəqil işləmək bacarığını formalaşdırmağa imkan verir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, mühazirələrin forması bir-birindən xeyli fərqlənə bilər, lakin 

istənilən mühazirə üçün tətbiq olunan ümumi tələblər var. Onlardan biri əks əlaqə saxlamaq-

dır. Mühazirələrdə interaktivlik fenomenini yaradan daimi əks əlaqənin olmasıdır. Tələbələrin 

mühazirəyə hazırlığının yoxlanılması, auditoriyadan “işarə” istəməsi, bonus xalları ilə müha-

zirə zamanı tələbələrin verdiyi maraqlı sualların həvəsləndirilməsi, mühazirə zamanı qeydlə-

rin nəzərdən keçirilməsi, assosiativ əlaqələr qurmaq üçün tələbələrlə əlaqə qurulması, nəzəriy-

yənin praktiki nümunələrlə möhkəmləndirilməsi, tələbələr üçün imkanlar təkbaşına ümumi-

ləşdirmə/nəticə çıxarır, dinləyicilərin emosional reaksiyasını müşahidə etmək istənilən müha-

zirə üçün vacibdir. Mühazirədə ənənəvi əks əlaqə vasitəsi həm də mühazirənin son dəqiqələ-

rində tələbələrə verilən nəzarət sualı və ya bir sıra nəzarət suallarıdır. Suallar üçün sözdən şi-

fahi cavab və ya ayrıca vərəqdə yazılı cavablar tələb olunur. Cavabların sonrakı təhlili müəl-

limə tələbələrin materialı nə dərəcədə öyrəndiyini öyrənməyə, qaibləri müəyyən etməyə im-

kan verir. 

Bir qrup avropalı ali məktəb müəllimləri Kahoot kimi e-təlim alətlərindən istifadə etməyi 

təklif edir və mühazirənin sonunda nəzarət sualları üzərində işi daha səmərəli təşkil etmək 

üçün Google Forms xidmətini, təklif edirlər.  

Mobil proqram Kahoot! Multimedia auditoriyasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur - 

müəllim sualı əsas ekranda göstərir və tələbələr ona planşet və ya telefonlarından cavab verir-

lər. Kahoot! suallara fərdi, cüt və ya kiçik qruplarda cavab verməyə imkan verir. Kompüter 
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xal saxlayır. Ən yüksək bal yalnız düzgün deyil, həm də tez cavab verənə verilir. Hər bir ko-

mandanın irəliləyişi əsas ekranda görünür ki, bu da rəqabət ruhunu qorumağa və motivasiyanı 

artırmağa kömək edir. 

Google Formalar xidməti, Google Sənədlər ofis dəstindəki vasitələrdən biri kimi, onlayn 

testlər yaratmağa da imkan verir. Tələbə öz sürəti ilə cib telefonu, planşet və ya kompüter 

vasitəsilə suallara birbaşa mühazirə ilə cavab verə bilər və nəticələrini ballarla görə bilər. 

Kahoot-dan fərqli olaraq bu xidmət tələbələr arasında rəqabət üçün nəzərdə tutulmayıb. Lakin 

bu, müəllimə rəy və birgə yaradıcılıq üçün bir sıra maraqlı imkanlar verir. Siz, məsələn, müəl-

lim yoldaşlarınız və ya tələbələrlə birlikdə test yarada, açıq suallar və müxtəlif növ qapalı 

suallar əlavə edə, sonradan təhlil etmək üçün cavabları cədvəldə toplaya və ya onlara qrafik 

hesabat kimi baxa bilərsiniz. 

Mühazirənin sonunda tələbələr bütün sualları cavablandırdıqdan sonra həm test nəticələri-

ni, həm də elektron ərizələrin hər birinin didaktik potensialını müzakirə etmək tövsiyə olunur. 

Refleksiya, öyrənilənlərin dərk edilməsinə, öyrənilməsinə kömək edir. Təhsilin qabaqcıl mər-

hələsində tələbələri müxtəlif mikro mövzular üzrə müstəqil testlərin yaradılmasına cəlb etmə-

yi mümkün hesab edirik. Bu, materialın daha dərindən mənimsənilməsinə kömək edir və əldə 

edilmiş İKT səriştəsi gələcəkdə tələbələr üçün çox faydalı ola bilər. 

Azərbaycan tarixinin tədrisində interaktiv mühazirələrdən istifadə problemini öyrənərkən 

müəyyən etdik ki, interaktiv mühazirələrdən istifadə problemi Avropada geniş tədqiq edilərək 

öyrənilmişdir. Azəbaycanda bu problem tədqiqat obyekti kimi seçilməmişdir. Həmin proble-

min tədqiqinə çox böyük ehtiyac var. 

Məqalənin aktuallığı. Ali təhsil müəssisələrində Azərbaycan tarixinin tədrisində interak-

tiv mühazirələrdən istifadə probleminin tədqiqi vəziyyətini üzə çıxarmaqdır. Eləcə də ictimai 

fənlərin tədrisində çoxsaylı interaktiv mühazirələrin formaları ilə tanış etməkdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əldə olunan nəticələr tarixin tədrisi metodikası elmi-

nin nəzəri əsaslarının zənginləşməsinə bir töhfədir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tələbələrin idrak fəaliyyətini gücləndirmək 

üçün təlim zamanı interaktiv təlim metodları və elektron tədris vasitələrindən istifadə etməklə 

uğurlu nəticə alınır ki, bu təcrübədən də ali məktəb müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyət-

lərində istifadə edə biləcəklər.  
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С.С. Байрамов 

 

Состояние исследования проблемы использования  

интерактивных лекций в обучении истории  

Азербайджана в высших учебных заведениях 

 

Резюме 

 
В статье обосновывается актуальность проблемы. Определены дидактические и вос-

питательные направления использования интерактивных лекций высших учебных заве-

дений. Изучены и обобщены многочисленные научные и педагогические стороны лите-

ратуры, связанные с изучением решения проблемы. Многочисленные интересные ва-

рианты интерактивных лекций нашли отражение и в методической литературе. Доста-

точно изучены достижения европейских ученых в области применения интерактивных 

лекций. 

При изучении уровня развития проблемы в статье стало ясно, что группе ученых не 

удалось досконально изучить проблему. Участники второй группы смогли изучить 

проблему на среднем уровне. Людей из третьей группы эта проблема вообще не Инте-

ресовала. 
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S.S. Bayramov 

 

The state of research of the problem of using interactive lectures in 

teaching the history of Azerbaijan in higher education institutions 

 

Summary 

 
The article substantiates the urgency of the problem. Didactic and educational directions 

of using interactive lectures from higher education institutions have been identified. 

Numerous scientific and pedagogical literatures related to the study of the solution of the 

problem have been studied and generalized. Numerous interesting variants of interactive 

lectures are also reflected in the methodical literature. The achievements of European scholars 

in the field of application of interactive lectures have been sufficiently studied. 

While studying the level of development of the problem in the article, it became clear that 

a group of scientists could not study the problem thoroughly. Those in the second group were 

able to study the problem at an intermediate level. Those in the third group were not 

interested in the problem at all. 
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Şagirdlərdə daha yüksək təlim nəticələri əldə etmək üçün onların tədris fəaliyyətinə cəlb 

etmək səviyyəsini yüksəltmək vacibdir. Bunun tətbiqi isə əməkdaşlıq əsasında qurulan təlim 

forması zamanı daha məqsədəuyğundur. Beləliklə şagirdlər birgə fəaliyyət göstərdikləri yol-

daşları ilə eyni vaxtda öz məqsədlərinə çata bilərlər. Qruplarla iş metodu həm nəzəri, həm də 

praktiki bir prosesdir. Məsələn sənədlərlə  iş zamanı tədqiqatçılıq qabiliyyəti  tətbiq edilir və 

bu zaman praktiki hal baş verir. Həmçinin, illustrasiya materialları ilə iş şagirdlərdə bir çox 

bacarıqların formalaşmasına imkan verir. Qrup üzvləri illustrasiya materialında öz əksini tap-

mış siyasi xadimlərin, tarixi şəxsiyyətlərin fərdi xüsusiyyətlərini təhlil edir, illustrasiya mate-

rialı üzərində qrup şəklində diskussiya aparırlar. Xəritə üzərində iş isə qrup fəaliyyəti zamanı  

verilən mövzuya uyğun olaraq hadisənin, neft kəmərinin, dəmiryolunun xəritədə başlanğıc və 

son nöqtələrini göstərməsi, baş vermiş proseslərə münasibətlərini ifadə etməsi kimi hallar baş 

verir. Məlum olduğu kimi, diskussiya qrup fəaliyyətində əvəzsiz rola malikdir. Diskussiya  - 

hər hansı bir məsələnin müzakirəsi; hər bir tərəfin mübahisədə həmsöhbətin  rəyinə cavab ola-

raq, problemi tədqiq etmək üçün mövqeyini müdafiə etməsi prosesidir. 

Metodik vəsaitlərin məzmununda mövcud olan məsələlərdən biri də qrup işi metodunda  

dərs prosesində testlərin hazırlanması və tətbiq edilməsi məsələsidir. Qrup işinin təşkili zama-

nı şagirdlərə iş vərəqlərindəki tapşırıqları testlər formasında da vermək olar. Həmçinin testləri 

şagirdlər özləri də hazırlaya bilər. Bu zaman şagirdlərdə dərin düşünmə qabiliyyəti formalaşır. 

Qruplarla işin təşkili prosesində müəllimin şagirdlərin qarşısına qoyduğu suallar, verdiyi 

tapşırıqlar  həyatla əlaqələndirildikdə daha səmərəli nəticəyə gətirib çıxarır  (1, s. 489).   

Qruplarla iş zamanı onun didaktik prinsiplərinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi çox va-

cibdir. Qruplarla iş metodunun dərsin sonunda aparılan qiymətləndirilməsi inkişafayönlü, 

ədalət prinsiplərinə uyğun aparılması məqsədəuyğundur. Qrup işində şagirdlərin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi meyarlarına aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır: 

1. Qrup üzvləri qarşılıqlı əlaqə əsasında fəaliyyət göstərməlidirlər 

2. Biri-birlərinə mane olmadan işləməyi bacarmalıdırlar 

3. İşi vaxtında bitirməlidirlər 

4. Qrup işi əsnasında, işin  yaxşılaşdırılması yollarını tapmağa birlikdə çalışmalıdırlar. 

5. Şagirdin qrup işi zamanı müzakirələri hansı fəallıqda iştirak etməsi (1, s. 514). 
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Qruplarla iş metodundan istifadə zamanı müəllim şagirdlərə psixoloji təsir göstərir, onları  

motive edir, həvəslə işləmələrinə şərait yaradır, özlərinə inamı artırır. Təlim prosesi iki tərəfin 

- müəllim-şagird (öyrədən-öyrənən) tərəflərinin qarşılıqlı fəaliyyətindən ibarətdir. Qruplarla iş 

prosesində interaktiv təlimin mühüm məqsədlərindən biri də şagirdlərdə təfəkkürün inkişaf et-

dirilməsidir. Bu metod şagirdlərdə nəyinki yaradıcı, həmçinin məntiqi və tənqidi təfəkkürün 

inkişafına imkan yaradır. Şagirdlər müəllimin təqdim etdiyi materialın əvvəlcədən mövcud 

problemlərin həlli yollarını, səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməyi bacarmalıdırlar.  

Qrup işi şagirdlərdə şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını təmin edir. Tədqiqatın digər tərəfi şa-

gird-müəllim arasında pedaqoji münasibətinə əsaslanır. Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tər-

biyə işinin təşkili zamanı hər bir şagirdin şəxsi keyfiyyətlərinin və yaş xüsusiyyətlərinin  nə-

zərə alınması təlim prosesinin uğurla yekunlaşdırılmasına zəmin yaratmış olur (2, s. 170). 

Qrup işi zamanı tədqiqat aparmaq, müzakirə etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, mühakimə  

yürütmək və birgə fəaliyyət bacarıqları formalaşdırmaq üçün əhəmiyyətli və maraqlıdır. Qrup 

işinin təşkili zamanı müəllim əvvəlcədən şagirdlərin diqqətinə işin məqsədini və öyrəniləcək 

mövzunu onlarla müzakirə etməlidir. Qrup üzvləri öz aralarında vəzifə bölgüsü aparmalıdırlar. 

Dərs prosesinin səmərəli keçməsi şagirdlərin fərdi və kollektiv fəaliyyətinin üzvi şəkildə 

uyğunlaşdırılmasından çox asılıdır. Qrup işi metodunun uğuru ilk növbədə, qrupun tərkibi ilə 

bağlıdır. Təcrübə göstərir ki, qrup həm güclü, həm də orta səviyyəli, həm də zəif şagirdlərdən  

ibarət olduqda daha yaxşı nəticə göstərir. Beləliklə, ilk olaraq tədris olunan mövzunun xarak-

terindən asılı olaraq sinif bir neçə qruplara bölünür. Hər qrupda 3 nəfər, ən çoxu 6 nəfər olma-

lıdır. Təsadüfi qruplaşmalardan da istifadə etmək mümkündür. Qruplarda iş zamanı hətda ən 

zəif, ən utancaq şagird belə aktiv iştirak edə bilir. Şagirdlərin hər biri, qrupda fəal iştirak edə-

rək bacarığını meydana çıxarmağa, qrupunun qələbəsini təmin etməyə can atır. Həmçinin  

qrup işi metodu şagirdlərə öz fikirlərini qiymətləndirməyə imkan yaradır. Bundan əlavə eyni 

bir mövzu ilə bağlı müxtəlif baxış və fikirlərin olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər. Qruplarla 

iş metodunun tətbiqi nəticəsində müasir dərs şagirdlərdə araşdırma və nəticə çıxarma baca-

rığını formalaşdırır (3, s. 63). Qruplarla iş zamanı müxtəlif metodlardan istifadə etmək müm-

kündür. Misal üçün: 

Təlimin ən mühüm metodik üsullarından biri - diskussiyadır. Bu zaman qrup üzvlərində  

dinləmək və növbə ilə danışmaq bacarığı, fərqli düşüncəyə hörmət etmək, diskussiya mədə-

niyyəti kimi vərdişlər inkişaf etməyə başlayır. Diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün 

ən yaxşı metodlardan biri də akvarium üsuludur. Şagirdləri 2 qrupa bölünürlər. Bir qrup stul-

larda əyləşərək daxili dairə təşkil edir: onlar müəllimin təqdim etdiyi mövzu ətrafında müza-

kirə aparırlar. Digər qrup stullarda əyləşərək xarici dairə yaradırlar: onlar diskussiyanın qay-

dalara uyğun olaraq keçib-keçmədiyini müşahidə edəcəklər. Diskussiya üçün 15-20 dəqiqə 

vaxt verilir, xarici dairənin üzvləri qiymətləndirir və qruplar yerlərini dəyişərək yenidə müza-

kirəyə başlayır.       

“Qərarlar ağacı” usulu: Mövzu müəllim tərəfindən izah edilir və şagirdlərlə birlikdə müza-

kirə edilir. 4–6 nəfərdən ibarət qruplarda şagirdlər problemin üstünlüklərini və çatışmazlıqla-

rını təhlil edir, “+” və ya “–” işarəsinin qarşısında müvafiq qaydada qeydlər aparırlar. Son ola-

raq nəticələr cədvəlin qərar hissəsində yazılır və üstü örtülür. Sonda müəllim nəticələri ümu-

miləşdirmək üçün qruplarla müzakirə aparır. 

Problemli vəziyyət. Bu üsul şagirdlərdə tənqidi və məntiqi təfəkkürü, təhliletmə və ümu-

miləşdirmə vərdişlərini inkişaf etdirir. Müəllim müzakirə suallarını hazırlayır. Şagirdlər 4–5 

nəfərlik qruplara bölünürlər. Vərəqlər paylanır. Hər bir qrup təklif edilən vəziyyətlərdən birini 

müzakirə edir və həlli yolunu göstərir. Sonda qruplar sinifdə ümumi müzakirə aparılır (4, s. 38). 
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Qrup işi metodu şagirdləri idrak prosesinə cəlb edilməsinə kömək edir. Hər bir uşaqda öz 

fikrini bildirmək  və başqasını dinləmək imkanı yaranır. Qrup işi metodunun 3 formasını qeyd 

etmək olar:         

1. Qruplar müxtəlif tədris materialları əsasında verilən movzunun üzərində işləyirlər 

2. Əgər verilmiş material böyük həcimli deyilsə, o zaman qruplar ondan eyni vaxtda is-

tifadə edə bilirlər         

3. Rotasiya metodu.Qruplar ardıcıl şəkildə eyni material üzərində işləyirlər.  

İlk olaraq tədqiqat sualı dəqiq və lakonik olmalıdır, şagirdləri tədqiqata sövq etməlidir, 

istiqamət verməlidir. Müəllim məqsədləri, planı və işin müddətini müəyyən etməlidir. Qrup 

üzvlərinin vəzifələrini düzgün bölməli, ehtiyac olarsa şagirdlərin işinə müdaxilə etməli; qrup 

işi prosesində yaranan problemləri vaxtında aşkar etməli, şagirdlərin diqqətini buna cəlb et-

mək və həmin problemlərin həllinə köməklik göstərməlidir. Misal olaraq dərs nümunəsi gös-

tərək:    

Mövzu: II Dünya Müharibəsinin  başlanmasının başlıca səbəbləri və nəticəsi. Məqsəd:  

1. II Dünya müharibəsinin başlanma səbəblərini, iştirak edən dövlətlərin məqsədlərini izah 

etmək 

2. II Dünya müharibəsində iştirak edən dövlətlərin müharibə sonrası ərazilərində baş verən  

dəyişikliklərini  xəritədə göstərmək, nəticələri təhlil etmək. 

Təlim forması: qruplarla iş        

Resurslar: Dərslik, illustrasiyalar, xəritə, İKT                                              

Dərsin mərhələləri:                                                                               

Motivasiya üçün şagirdlərə II Dünya Müharibəsinə aid müxtəlif kadrlar, hadisə şəkilləri 

nümayiş etdirmək olar. Motivasiya dərsin ən vacib komponentidir-təfəkkür prosesini hərəkətə 

gətirir  və şagirdlərin idrak fəallığına səbəb olan prosesdir. 

Tədqiqat sualları: II Dünya Müharibəsinin başlanmasının başlıca səbəbləri hansılardır  

Müharibədə iştirak edən dövlətlərin məqsədləri nə idi? Müharibənin gedişatında hansı əmə-

liyyatlar aparıldı? Müharibə hansı nəticələrlə yekunlaşdı? 

Tədqiqat sualının ardınca qruplara tapşırıq verilir. 

I Qrup: II Dünya müharibəsinin başlanma səbəbləri 

II Qrup: Nasist bloku (əsas iştirakçılar - Almaniya, İtaliya və Yaponiya) 

III Qrup: Antihitler koalisiyası (əsas iştirakçılar - SSRİ, ABŞ, Britaniya və Fransa). 

IV Qrup: II Dünya müharibəsinin nəticələri, müharibə sonrası ərazi dəyişikliklərini xəritə-

də göstərmək. 

Qruplar resurslardan istifadə edərək tədqiqat aparır, fikir mübadiləsi edirlər. Qrup üzvləri  

birlikdə ümumi məqsədə çatmağa cəhd edir və qarşılıqlı münasibətlər yaradılır. Müəyyən 

edilmiş zaman ərzində şagirdlər cavabları hazırlayaraq təqdim edirlər və müzakirə həyata ke-

çirilir.                                                                                

Yaradıcı tətbiqetmə. Klaster üsulundan istifadə edərək  şagirdlər II Dünya Müharibəsinin 

başlanma səbəblərini və nəticələrini qeyd edirlər.                                                 

Müəllimin müəyyən etdiyi meyarlara əsasən qiymətləndirmə aparılır. Qrup işinin qiymət-

ləndirilməsi verilən meyarlar əsasında və ya müəllim tərəfindən, şagirdlərin qarşılıqlı qiymət-

ləndirməsi, qruplararası qiymətləndirmə şəklində keçirilə bilər. Qrup işinin səmərəli təşkil 

olunması müəllimin öz vəzifələrini, şagirdin isə iş qaydalarını bilməyindən asılıdır (5, s. 19). 

Məqalənin aktuallığı. Göstərilən dərs nümunəsi əsasında tarix dərslərində qruplarla işin 

praktiki əhəmiyyəti təhlil edilmiş, dərs prosesi zamanı şagirdləri tədqiqata sövq ediməsi, fəal-

laşması göstərilmişdir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə göstərdiyimiz nümunələr əsasında şagirdlərin nəticə 

çıxarmaq, təqdimetmə, müqayisə etmə, dəyərləndirmə, analizetmə və s. kimi fəaliyyətlərinə 

qiymət verilmiş, tarix dərslərində qruplarla işin praktiki əhəmiyyəti təhlil edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İrəli sürdüyümüz metodik məsləhətlər ümum-

təhsil məktəblərinin tarix müəllimləri və pedaqoji ixtisaslı kadrlar üçün faydalı ola bilər.   
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Практическое значение работы с группами на уроках истории 
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В статье исследованы вопросы связанные с работой группами при обучении исто-

рии в средних школах. В статье подчеркивается важность эффективных интерактивных 

методов   для повышения качества образования в средних школах. 
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Practical significance of working with groups in history lessons 
 

Summary 
 

The article explores issues related to the work of groups in teaching history in middle 

schools. The article emphasizes the importance of effective interactive methods for improving 

the quality of education in middle schools. 
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“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu yaradıcı şəxsiyyət və vətəndaşın 

formalaşdırılmasını tələb edir. Qanunda deyilir: təhsilin əsas məqsədi Azərbaycan dövləti qar-

şısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrə və demokratiya prinsiplərinə, in-

san hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına 

sadiq olan, müstəqil, yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdən ibarətdir (1. s, 64).  

Bu əsas məqsədin həyаtа kеçirilməsindən gözlənən nəticə nümunəvi Аzərbаycаn vətən-

dаşlаrının yеtişdirilməsidir. Son zamanlarda bütün sahələrdə olduğu kimi təhsilin sosial-mə-

dəni əhəmiyyəti artmış və keyfiyyətli idarəetməsində yeni yanaşmaların axtarılması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu, müasir cəmiyyətdəki həyatın bütün sahələrində, eləcə də təhsil sahə-

sində baş verən sürətli dəyişikliklərlə birbaşa bağlıdır. Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması yeni təh-

sil fəlsəfəsinin əsas ideyası olmuşdur, ona nail olmaq üçün vasitələrin effektivliyi və idarə 

edilməsi zərurəti xüsusilə güclənməyə başlamışdır. Bunun nəticəsi olaraq öyrənmə problemi 

yeni bir şəkildə həyata keçirilmiş və həyat boyu öyrənmə, eləcə də öyrənməni, öyrətmə kimi 

konsepsiyaları ortaya çıxmışdır. 

Tarixin tədrisi metodikası elminin ən önəmli tədqiqat metodlarından biri də qabaqcıl təc-

rübənin öyrənilməsidir. Əgər hər hansısa yeniliyə dəqiq pedaqoji xarakteristika verilirsə və 

yeni bir şey kəşf edilirsə, bu zaman pedaqoji təcrübənin öyrədilib ümumiləşdirilməsi həqiqi 

elmi metod hesab olunur (2, s. 15). 

Digər müəllif qabaqcıl təcrübəyə daha geniş önəm vermək yazır. Yenilikçi olmaq fərdi ya-

radıcılıqdır ki, həmin müəllimin işində gözəl nəticələr verir. Başqa müəllimlər onun kimi işlə-

yə bilmirlər. Qabaqcıl təcrübə o vaxt yenilik novatorluq olur ki, müəllim hər hansı yeni bir 

ideya sürür. Bu ideya ona qədər deyilməmişdir. Məs: Makarenko, Suxomlinskinin ideyalarını 

qeyd etmək olar. Heç kim kollektivi Makarenko kimi təşkil edə bilmir, təsəvvür dərslərini Su-

xomlinski kimi keçə bilmir, pedaqoji nailiyyət axtarış, yaradıcılıq olmadan mümkün deyil (3, 

s. 41-60). 

Müasir təlimdə istifadə olunan pedaqoji texnologiyalar, təlimin forma və üsulları heçdə 

hamısı yeni kəşf olunmamışdır. Lakin bu üsul və metodlar ona görə müasir təlimin əsas ün-

sürləri hesab olunur ki, səriştəli hər bir metodist tədris fəaliyyəti zamanı öz təxəyyülünü işə 

salır və köhnə metodlar zəminində yeni texnologiyalar yaradır. Kəşf olunmuş hər bir üsul, 

eləcə də tarix dərslərində İKT-dən istifadənin yeni metod və priyomları optimallaşmaya nü-
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munə ola bilər. 

Ümumtəhsil məktəblərində öyrənilən bütün fənlər kimi tarix fənninin məzmununun da ye-

nilənməsi heç şübhəsiz respublikamızda uğurla aparılan təhsil islahatlarının nəticəsidir. Təd-

qiqatlarımızı həqiqi faktlarla əsaslandırmaq üçün respublikamızın şəhər və məktəblərində 

Azərbaycan tarixi dərslərində optimallaşdırmadan necə istifadə olunmasını müşahidə edərək 

ümumiləşdirmişik. 

Azərbaycan tarixinin tədrisində optimallaşdırmadan səmərəli istifadədə qabaqcıl iş təcrü-

bəsi mövzusunda apardığımız araşdırma zamanı İmişli rayonu Çaxırlı kənd müəlliməsi Xura-

man Kazımova ilə müsahibəmiz baş tutdu. Müsahibə zamanı müəllimə təhsilimizdə 33 illik 

təcrübəsi zamanı gəldiyi qənaətdə professor Ə. Əlizadənin fikrinə dəstək çıxaraq qeyd etdi ki, 

məktəbə “Piqmalion” effektini tətbiq etmək lazımdır. Piqmalion-əfsanəvi heykəltəraşdır. O, 

yaratdığı qadın heykəlinə aşiq olmuşdur. Bu kökdə Piqmalion öz yaradıcılığına aşiq olmuş in-

san obrazı kimi rəmzi məna kəsb etmiş və tarixə düşmüşdür. Odur ki, müəllim də dərs dediyi, 

tərbiyə verdiyi uşağı sevməli və özünü ona sevdirməlidir”. Müəllimə əlavələr edərək bildirdi 

ki, 2020-ci ildə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsilin dövlət standart-

ları” sənədində qeyd olunan və şagirdlərin yiyələnməli olduğu 12 əsas bacarıq heç şübhəsiz 

ki, hələ 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təqdim olunmuş müasir kompetensiyalara uy-

ğun müəyyən olunmuşdur. Hər bir müəllim də, təhsil alanlar da bu bacarıqları formalaşdırma-

ğı qarşısına məqsəd olaraq qoymalıdır. Çünki, bu bacarıqların şagirdlərdə formalaşdırılması 

onların həyatda özlərinə yer tutmasına, metatəfəkkürün, metabacarıqların və metakoqnitiv bi-

liklərin formalaşmasına xidmət edir. Xuraman müəllimənin fikirlərindən bəhrələnərək həmin 

kompetensiyaları və şagirdlərin yiyələnməli olduğu bacarıqları araşdırdıq və aşağıdakı kimi 

təsnif etdik: 

Müasir dövrdə insanların yiyələnməli olduqları kompetensiyaların siyahısı (2006-cı il 

Avropa Şurası tərəfindən təqdim olunmuşdur): 

 Ana dilində ünsiyyət kompetensiyası 

 Xarici dildə ünsiyyət kompetensiyası 

 Riyazi savad, elm və texnologiya kompetensiyası 

 Kompyuterlərdən istifadə kompetensiyası 

 Öyrənməyi öyrətmək kompetensiyası 

 Sosial və vətəndaşlıq kompetensiyası  

 Təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq kompetensiyası  

 Mədəniməlumatlılıq və özünü ifadə etmək kompetensiyası (4, s. 2-3). 
 

XXI əsr insanına lazım olan bacarıqlar: 

 

1. Öyrənmə bacarıqları 4K 

(4C learning skills) 

2. Savadlılıq bacarığı. 

(literacy skills) 

3. Həyati bacarıqlar. 

(life skills) 

1.Kritik (Tənqidi təfəkkür) 

2.Kreativ (Yaradıcı təfəkkür) 

3.Kooperasiya (əməkdaşlıq) 

4.Kommunikasiya (ünsiyyət) 

 

1.İnformasiya savadlılığı 

2.Media savadlılığı 

3.Texnoloji savadlılıq 

1. Çeviklik (təfəkkürdə, qə-

rarların verilməsində). 

2. Liderlik 

3. Təşəbbüskarlıq 
4.Produktivlik (məhsuldarlıq) 

5.Sosiallıq 

 

(5, s. 3). 
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 Daha sonra Xuraman müəllimənin və məktəb rəhbərliyinin icazəsi ilə 01.04.20022 tari-

xində müəllimənin VIA sinfinə tədris etdiyi “Albaniya dövlətinin yaranması” mövzusundakı 

dərsində iştirak etdik. Dərsin gedişində apardığımız müşahidə zamanı dərsin 7 mərhələsinin 

də effektiv şəkildə təşkil olunduğunun şahidi olduq. Müəllimə motivasiyanı şəkil və xəritələ-

rin köməyi ilə yaratdıqdan sonra, tədqiqat sualı lövhədə qeyd olundu. Təlim forması olaraq 

qruplarla iş seçilmiş və sinif 4 qrupa bölünmüşdür. Hər qrupa ayrı-ayrılıqda tapşırıqlar veril-

mişdir. 

I qrup — “Albaniya dövlətinin yarandığı şəraiti təsvir edin”. 

II qrup — “Albaniyanın əhalisi və onların həyat tərzi” haqqında mətin qurmaq tapşırıldı. 

III qrup — “Albaniya əhalisi arasındakı təbəqələşmə”ni təsvir edin. 

IV qrup — “Albaniya dövlətinin idarəolunma formasını mətin əsasında təhlil edin. 

Diqqət çəkən məqam ondan ibarət idi ki, müəllimə hər dört qrupa tapşırıq verdikdən son-

ra, qrup üzvlərindən kimin tapşırığı təqdim etməsini püşk atma yoluyla seçiləcəyini qeyd etdi. 

Bu metodun seçilməsində əsas məqsəd qrup üzvlərinin hər birinin aktiv olmasına nail olmaq 

idi. 

Cavablar müəyyən olunmuş zaman çərçivəsində işləndi və təqdim olundu. Müzakirələrdən 

sonra, uyğun olaraq qiymətləndirmə aparıldı. 

Ümumiləşdirmə mərhələsində isə Albaniyanın ərazisi, əhalisi onlar arasında bərabərsizlik, 

insanların təbəqələşməsi, hərbi iş haqqında məlumat, şagirdlər tərəfindən mənimsənildi və şa-

girdlərdə mövzu haqqında müstəqil fikirlərin formalaşdığı müşahidə olundu. 

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində isə şagirdlər “Albaniyada hərb işi” mövzusunda mətn 

tərtib etdilər. 

Sonda müəllimə ev tapşırığı olaraq “Albaniyanın yaranması, idarə olunması, sosial iqtisa-

di münasibətlər” haqqında məlumat toplamağı və fikir mübadiləsinə hazırlaşmağı tapşırdı. 

Azərbaycan tarixi dərslərində optimallaşdırmadan səmərəli istifadədə yollarını öyrəndiyi-

miz növbəti tarix müəllimi isə Bakıdakı H. Əliyev adına liseyin tarix müəllimi Hafiz Cabba-

rov oldu. Hafiz müəllim optimallaşdırmadan istifadə zamanı inteqrasiya məsələsinə diqqət 

çəkdi. Müəllimin fikirləri olduqca diqqətə layiq idi. Belə ki, o ənənəvi təhsildə də inteqrasiya 

prosesindən istifadə olunduğunu, lakin müasir təhsildə istifadə olunan inteqrasiyanın daha 

əhatəli və effektli olduğunu vurğuladı. Hafiz müəllimin təhlilinə görə “Əgər ənənəvi təhsildə 

inteqrasiya çox zaman biliklərin əlaqələndirilməsi formasında həyata keçirilirdisə, yəni müəl-

lim dərsi izah edərkən bir fənnin mövzusunu, digər fəndə keçdikləri mövzu ilə əlaqələndirir, 

ondan sitatlar gətirir, yaxud şagirdlərə bu barədə biliklərini deməsini xahiş edirdisə, kuriku-

lum islahatında inteqrasiya imkanları bir qədər fərqlidir. Məsələn, Azərbaycan tarixi fənn ku-

rikulumunda inteqrativlik fənn daxili, (üfüqi inteqrasiya), fənlər arası əlaqələr (şaquli inteqra-

siya) şəklində həyata keçirilir. Bu inteqrasiya pillələr üzrə məzmun xətləri, siniflər üzrə gözlə-

nilən təlim nəticələri və məzmun standartları ilə (bilik və bacarıqlar sistemində) reallaşdırılır. 

Müəllimin seçdiyi standartın reallaşdırılmasında ona uyğun digər fənnin standartının reallaş-

dırılması nəzərdə tutulur. Bu zaman müəllim dərsin gedişində hansı inteqrasiya imkanlarını 

reallaşdıra biləcəksə, gündəlik planlaşdırma zamanı da onu qeyd etməlidir. Bu zaman müəl-

lim inteqrasiya imkanını seçməkdə sərbəstdir və inteqrasiya edəcəyi digər fənlərin standartları 

ilə yaxından tanış olmalı, onlardan uyğun olanını seçməlidir. Şübhəsiz ki, seçilmiş inteqrasiya 

şagirdlərin yaşına müvafiq olmalıdır və keçilməyən mövzularla inteqrasiya yol verilməzdir”.  

Ümumilikdə inteqrasiya şagirdlərin təfəkküründə dünyanın vahid şəkildə dərk edilməsinə 

xidmət edir. Hər bir tarix müəllimi inteqrasiyadan səmərəli istifadə edərək, Azərbaycan tarixi 

fənninin təhsil alanlarda hərtərəfli dərkinə nail olmalıdır.  
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Daha sonra Hafiz Cabbarovun “Cənubi Azərbaycan müharibədən sonrakı dövrdə” mövzu-

sundakı dərsinin iştirakçısı olduq. Bu mövzuda təlimin həm kollektiv, həm cütlərlə və qrup-

larla, həm də fərdi formasından istifadə etmək mümkün idi. Lakin Hafiz müəllim bu gün kol-

lektiv işin daha səmərəli olacağını düşündüyünü qeyd etdi və üsul olaraq isə beyin həmləsi və 

fasiləli oxuya üstünlük verdi. Tədqiqat sualı “İranda 1960-1970-ci il islahatları nəticəsində 

baş verən dəyişiklikləri təhlil edin və İran islam inqilabı zamanı Təbriz üsyanını dəyərləndi-

rin” - bu şəkildə elektron lövhədə öz əksini tapdı. Şagirdlər II Dünya müharibəsindən sonrakı 

Cənubi Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında baş verən hadisələri, İran inqilabı zamanı Cə-

nubi Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirdilər. 

Dərs zamanı müəllim şagirdlərin təlimə cəlb olunması üsulundan çox məharətlə istifadə 

etdi. “Exotexnika” və “şagirdə zənciri” texnikasından istifadə edən Hafiz müəllimin dərsindən 

nümunə götürərək bu texnikaları araşdırdıq. 

“Exotexnika” - “exo-əks-səda” sözündəndir və şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün müasir tə-

limdə geniş istifadə olunur. Bir şagird sualı cavablandırdıqdan sonra, müəllim digər şagirdi 

qaldırır və yoldaşının fikrini təkrar etməsini və fikrə münasibət bildirməsini istəyir, bu üsul 

vasitəsi ilə şagirdlər dərs prosesi zamanı aktiv olur və şagirdlərin yoldaşlarını eləcə də müəlli-

mi diqqətlə dinləməsinə səbəb olur. 

“Şagirdə zənciri”- bir sual, tapşırıq və fəaliyyəti başlatmaq üçün müəllim birinci özü bir 

şagirdin adını çəkir. Daha sonra isə həmin şagird estafeti başqa şagirdə ötürmək üçün onun 

adını çəkir və beləcə zəncir şagirdlərin özü tərəfindən davam etdirilir. Bu üsul şagirdlərə onla-

rın öyrənmə prosesində təkcə iştirakçı deyil, həm də qurucuları olduğu hissini yaradır (6, s. 

123-125). 

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlər “Cənubi Azərbaycanın İran üçün əhəmiyyəti” 

mövzusunda esse yazdılar. Refleksiya və qiymətləndirmə mərhələsində isə təlim fəaliyyətini 

izləməyə kömək edəcək bir neçə əlavə suallar verməklə şagirdlər fərdi şəkildə qiymətləndi-

rildilər. 

Sonda şagirdlərə ev tapşırığı olaraq “Müasir dövrdə Cənubi Azərbaycanda ana dilinin, 

milli dəyərlərimizin vəziyyəti” haqqında məlumat toplamaq tapşırıldı. 

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqat zamanı istər kənd məktəblərində, istərsə də şəhər məktəb-

lərində yeni forma, üsul, texnologiyalardan səmərəli istifadə edilərsə, müsbət nəticələr alın-

masının mümkün olduğunu müşahidə etdik. Əgər hər bir tarix müəllimi üzərinə düşən məsu-

liyyəti dərk etsə və vəzifəni layiqincə yerinə yetirsə, heç şübhəsiz ki, müasir Azərbaycan tari-

xi fənninin tədrisi zamanı optimallaşdırma üsullarından səmərəli istifadə olunması nəticəsində 

durmadan öz inkişafını davam etdirəcək. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi 

dərslərində optimallaşdırma üsullarından istifadə üzrə qabaqcıl məktəb təcrübəsi öyrənilmiş 

və ümumiləşdirilmişdir. Bu mənada qabaqcıl təcrübənin öyrənilib, təhlil edilməsi, ümumiləş-

dirilməsi yenilik kimi dəyərləndirilir. 

Məqaləni praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Azərbaycan tarixi dərslərində optimallaşdırma-

dan istifadəyə dair yaradılmış qabaqcıl iş təcrübəsindəki metodik göstərişlər problemin prak-

tik əhəmiyyətini əsaslandırır. 
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effective use of optimization in the history of Azerbaijan was assessed in the educational 

process. 
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Müasir dövrdə təhsil müəssisələrinin qarşısında duran təhsil və inkişaf vəzifələrinin həllin-

dən vacib problem X-XI siniflərdə təhsilalanların idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılmasıdır. Bü-

tün dövrlərdə təcrübəli müəllimlər bu inkişafın yollarını axtarmışlar. Jan. Piaje yazırdı ki, şa-

girdlərə öyrənməkdə, öz fikrini ifadə etməkdə sərbəstlik vermək vacibdir. J. Piaje şagirdlərin 

bilikləri praktikada tətbiq etməyinin tərəfdarı idi (1, s. 70). Onun fikrincə, uşaqlara azadlıq ve-

rilməlidir. J. Piajenin nəzəriyyəsinə görə fəal öyrənmə idraki bir prosesdir. O, qeyd edirdi ki, 

öyrənmə idrak prosesi olub, mənimsəmə (assimilyasiya), uyğunlaşdırma (akkomodasiya) və 

nizamlamadan (ekvilibrasiya) ibarətdir (1, s. 71). J. Piajenin fikirlərini Cerom Bruner inkişaf 

etdirmişdir. C. Bruner isə tam əks mövqedən çıxış edərək yazmışdır ki, şagirdlər biliyi müəlli-

min rəhbərliyi altında mənimsəməlidir. C.Bruner mövzuların, konsepsiyaların şagirdlərin id-

rak səviyyəsinə uyğun olmasını və onların yeni bilikləri köhnə biliklərlə müqayisə edərək, sis-

temli şəkildə öyrənməsinə tərəfdar olmuşdur. O, ilk dəfə olaraq kəşf etməklə öyrənmə texni-

kasını irəli sürmüşdür (1, s. 71). İnkişaf etməkdə olan cəmiyyətimizin müstəqil olaraq məsu-

liyyətli qərarlar qəbul edə biləcək, mümkün nəticələri proqnozlaşdıran, dinamikliyi, konstruk-

tivliyi, inkişaf etmiş məsuliyyət hissi olan, əməkdaşlıq edə bilən müasir təhsilli, təşəbbüskar 

gənclərə böyük ehtiyacı vardır. 

X-XI siniflərdə tarix dərslərində fəallaşdırma şagirdlərdə analiz və sintez, müqayisə, sis-

temləşdirmə və s. kimi bacarıqları formalaşdıra bilir. Bacarıqlara yiyələnən şagirdlər tədris 

prosesində öyrənmə vərdişlərinə də yiyələnirlər. Vərdişlər isə ümumiyyətlə, şagirdlərin sər-

bəst işləmək təcrübəsindən asılıdır. Müasir dövrdə sərbəst işlər dərs prosesində yalnız müəl-

limlərin verdiyi tapşırıqlar, metodiki göstərişlər əsasında və onların iştirakı olmadan şagirdlər 

tərəfindən yerinə yetirilməli olan işlər deyildir. Bu, həm də şagirdlərin müstəqil şəkildə yerinə 

yetirdikləri işlərdir ki, fəallaşdırma onu daha da gücləndirır (2, s. 45). 

Fəallaşdırma ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi yalnız şagirdlərin zehni fəaliyyətini 

stimullaşdıran aktiv öyrənmə şəraitində mümkün olur. İnteraktiv metodlardan istifadə etməklə 

həyata keçirilən təlim biliklərin əldə edilməsində və öyrənmə fəaliyyətində idrak marağının 

formalaşmasına kömək edir. Fəallaşdırma tarix dərslərində şagirdləri tədqiqata sövq edir. 

Tədqiqat işləri tarixin tədrisi prosesinin əsas hərəkətverici qüvvəsidir. 

Təcrübə göstərir ki, X-XI siniflərdə idraki maraqların inkişafı, öyrənilən mövzuya sevgi 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 104 

və əqli iş prosesinin özü şagirdlərin fəal şəkildə, müstəqil axtarış edərək yeni bilikləri “kəşf 

etməsinə” gətirib çıxarır. Yeni öyrənilən mövzuya marağın yaranması üçün bu mövzunu bü-

tövlükdə və onun ayrı-ayrı hissələrini öyrənməyin zəruriliyini, əhəmiyyətini və məqsədəuy-

ğunluğunu anlamaq lazımdır. Müəllimin yeni materialın əvvəllər əldə edilmiş biliklərlə nə qə-

dər çox əlaqəli olduğunu, şagirdlər üçün maraqlı olduğunu xatırlaması vacibdir. Çox asan ma-

raqlı olmur. Öyrənmək müəyyən qədər çətin, lakin mümkün olmalıdır – bu, müasir müəllimin 

şüarıdır. Tarixin tədrisində köhnə modeldən yeni modelə doğru sürətli bir keçid mövcuddur. 

G. Yalavuz hesab edir ki, köhnə model, yəni ənənəvi təlimdə təhsil çox vaxt əzbərçiliyə əsas-

lanırdı və öyrədici və inkişafetdirici funksiyaları həyata keçirmir, fəallaşdırma da lazımi sə-

viyyədə deyildi (3, s. 52). 

Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, təhsilalanlarda dərsə maraq oyatmaq dərs prosesinin ən 

vacib komponentidir. Təhsil müəssisələrində tarixin tədrisi prosesi mürəkkəb və çətin bir pro-

sesdir. Bu prosesi fəallaşdırma xeyli asanlaşdırır. Tarixin tədrisində fəallaşdırma zamanı hər 

iki tərəf - həm müəllim, həm də şagird məsuliyyət daşıyır. Müəllimlər yeni dərslərə hazırlaş-

maqla işini bitmiş hesab etməməli, dərs zamanı şagirdlərin biliklərini nəzərə alaraq, onların 

idrak səviyyəsinə uyğun dərsi qurmalıdırlar. Şagirdlərin dərs prosesindəki fəaliyyəti onların 

daha fəal tədqiqatçı kimi inkişaf etməsinə yönəlməlidir. Hər iki tərəf tədris prosesinin inkişaf-

etdirici funksiyasının genişlənməsinə çalışmalıdır. 

Rus filosofu M.S. Kaqan şəxsiyyətin idraki fəaliyyətinin mexanizmlərini təsvir edərkən 5 

əsas cəhəti ayırırdı: 

1) Subyektin ixtiyari məqsədyönlü fəaliyyəti daxili motivasiya ilə əlaqəli olur. Motivasi-

yanın yaranması bilavasitə psixoloji fəaliyyətlə bağlıdır. 

2) Fəaliyyət prosesinin motivasiyası onun konkretləşməsinə gətirib çıxarır. Yəni fəaliyyə-

tin plan, proqram və texnologiyaları işlənməlidir. 

3) Fəaliyyət strategiyası və taktikası yalnız o zaman həyata keçirilə bilər ki, onun əməliy-

yat bazası hazırlanmış olsun, mexanizmləri işləsin. 

4) Fəaliyyət şəxsin fiziki və psixi təbiəti ilə bağlı olur. Psixikadakı xüsusi enerji bloku fəa-

liyyətin işini təmin etməlidir. 

5) Subyektin fəaliyyətinə işin sonunda qiymət və dəyər verilməlidir. Qiymətləndirmə əks 

əlaqə rolunu oynayır (4, s. 175-176). Bu, baş verməzsə, fəaliyyət qənaətbəxş sayılmır və sə-

mərəli hesab edilmir. 

M.S. Kaqan həmçinin, fəaliyyətin 5 komponentini fərqləndirmişdir (4, s. 176): 

1) Motivləşdirici;  

2) İstiqamətverici;  

3) Məzmun və əməliyyat;  

4) Dəyərləndirici-iradi; 

5) Qiymətləndirici. 

Müasir dövrdə M.M. Əmirov, İ.H. Cəbrayılov, Z. Veysova, D. Musayev və s. alimlər öz 

tədqiqatlarında tarixin tədrisi prosesi zamanı fəallaşdırma məsələlərinə geniş diqqət yetirirlər. 

Tarix fənni cəmiyyətin tarixi, qanunauyğunluqları, faktların toplanması, analiz, sintez, ümu-

miləşdirilmə vasitəsilə toplanılan məlumatların sistemləşdirilməsi, hadisə və proseslərin proq-

nozlaşdırılmasını və s. kimi məsələləri əhatə edir. Tarix fənninin öyrənilməsində biliklərin 

praktik tətbiqinin səmərəliliyini artırmaq üçün fəallaşdırmadan geniş istifadə olunur. Tarix 

sual vermək, araşdırmaq, arqumentlər öyrənmək, fərziyyə etmək, mübahisə etmək, yaratmaq 

və anlamaq, izah etmək və əsaslandırmaq bacarığını artırır (5, s. 6). Buna görə tarix fənninin 

öyrənilməsində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılması olduqca vacib məsələlərdən bi-
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ridir. Çünki, elm və texnikanın yüksək sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə irəli gedə bilən, müs-

təqil düşünən və stereotiplərdən azad olan bilikli insanlar cəmiyyəti irəli aparacaqlar. Müasir 

təhsil sistemi ümumtəhsil məktəbləri qarşısında müəyyən tələblər qoyur. Əsas məsələ dünya-

görüşlü, ətrafında baş verən hadisələri düzgün təhlil etməyi bacaran şəxsiyyət, vətənini sevən 

əsl vətəndaş yetişdirməkdir və bu, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Apardığımız müşahidələrə əsasən, X-XI şagirdlərində şəxsiyyətin dəyişən xüsusiyyəti ki-

mi idrak fəallığını müəyyən edirik ki, bu da şagirdin elmi bilik tələbinə, elmi bilik sisteminə 

yaradıcı şəkildə yiyələnməsinə dərin inamını ifadə edir və bu da fəaliyyətin məqsədinin dərk 

edilməsində öz təzahürünü tapır. Tədqiqatçıların problemə böyük diqqət yetirməsinə baxma-

yaraq, bu gün idrak fəallığının strukturunun hamılıqla qəbul edilmiş anlayışı yoxdur, göstə-

ricilərin, idrak aktivliyinin meyarlarının ayrılmasının vahid, rahat sistemi yoxdur. Ədəbiyyatın 

təhlili göstərir ki, müəlliflərin idrak aktivliyinin strukturunun aşağıdakı komponentlərinin ay-

rılması daha çox əsaslandırılmışdır: emosional, iradəli, motivasion, məzmunlu-prosessual və 

sosial yönümünün komponenti.    

Fəallaşdırmanın bir sıra müsbət cəhətləri vardır ki, onların sırasında müəllimlər tərəfindən 

dərs prosesi boyunca şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi və onları 

düzgün istiqamətləndirilməsinə şərait yaradılmasıdır [6, s. 77]. Şagirdlərin aktiv idrak fəaliy-

yətini stimullaşdırmaq üçün onlarda fənnə davamlı maraq formalaşdırmaq lazımdır. İdraki 

maraq biliklərin mənimsənilməsi prosesinə yönəlməlidir. Bu, insanların ətraf aləmə, dünyaya 

münasibətində özünü göstərir. Nəticədə maraqlar bir insanın ətrafdakı reallıqla əlaqəsini 

müəyyənləşdirir. 

X-XI siniflərdə idraki marağın inkişaf səviyyəsi sosial, mənəvi, intellektual amillərdən 

asılıdır. Bir fərdin idraki maraqlarının inkişafı bir neçə mərhələdən keçir: bu, seçmə xarakteri 

daşıyan sadə maraqdan, gözlənilməzliklə (sürprizlə) xarakterizə olunan maraqdan, öyrənmə 

sevinci və öyrənilən mövzunun nəzəri əsaslarını bilmək üçün səy göstərməkdən ibarətdir. 

Fəallaşdırma prosesi şagirdlərin idrak fəaliyyətini tənzimləməlidir. Tarixin tədrisi zamanı 

şagirdlərdə idrak fəallığının artması bilavasitə təhsilin məzmunu ilə bağlı olmalıdır. Müasir 

dövrdə dərslərdə interaktiv təlim metodlarından istifadə olunması şagirdlərin ictimai, sosial və 

siyasi həyatı düzgün qiymətləndirməsinə imkan yaradır. Tarix dərslərində keçirilən mövzuları 

şagirdlər yalnız mənimsəməklə kifayətlənməməlidir, bu mövzular təhlil edilməlidir ki, şagird-

lərin bilikləri inkişaf edərək təkmilləşsin. 

Problemin xüsusi əhəmiyyətini vurğulayan rus alimi T. Şamova bu barədə belə yazır: 

“Yaradıcı və dəyişdirici fəaliyyət yalnız tədris materialını qavramağa və yadda saxlamağa de-

yil, həm də şagirdlərin özlərinin idrak fəaliyyətinə münasibətlərini formalaşdırmağa yönəlmə-

lidir” (6, s. 10). Lakin müasir şəraitdə yalnız ənənəvi tədris üsullarından istifadə etməklə bu 

mürəkkəb problemi həll etmək mümkün deyildir. Hazırda təhsil prosesinə yanaşmanı keyfiy-

yətcə dəyişdirməyə imkan verən alternativ təhsil texnologiyaları yaradılmışdır. Müasir peda-

qogika getdikcə uşağı öyrənmə fəaliyyətinin subyekti, öz müqəddəratını təyin etmək və özünü 

həyata keçirməyə çalışan bir insan kimi tərbiyə etməyə xidmət edir. Fəal öyrənməni tədqiq 

edən alimlər dərs zamanı öyrənmənin təkrar və yaddaşa əsaslanan forması əvəzinə analiz, sin-

tez, müqayisə və s. formasını daha üstün tutmuşlar. Təlimin bu forması yüksək idraki təfəkkü-

rə əsaslanır və dünyada qiymətləndirilir. 

Fəallaşdırma yeni bir üsul deyil, bu, ənənəvi təlimdə də var idi və şagirdlərin idrak fəallı-

ğının artmasına, dərsə marağın yaranmasına xidmət edirdi. Müasir dövrdə fəal öyrənmə şa-

girddə danışma, dinləmə, düşünmə imkanları yaratmaqla yanaşı, öyrəndiyi bilik bacarıq və 

vərdişləri həyatda müstəqil, yaradıcı şəkildə tətbiq etməyi də öyrədir. Müəllimlər tarixin tədri-
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si prosesində fəallaşdırma apardığı vaxt mövzuları şagirdlərin maraq dairəsinə uyğunlaşdır-

malı, öyrədici mühiti təşkil etməli, mövzu ilə bağlı düzgün üsul və vasitələr seçib tətbiq etmə-

lidir. 

X-XI siniflərdə tarix dərslərində fəallaşdırma aparan zaman müəllim əyani vasitələrdən də 

istifadə etməlidir, çünki bu vasitələr tarixi zamanı və məkanı müəyyən etməkdə şagirdlərin 

inkişafına yardım edir, mövzuya maraq oyadır, onların fikrini cəmləşdirir, dərs canlı olur, öy-

rənmə həvəsi artır, onlar həm nəzəri, həm də praktik biliyə yiyələnir və tədris zənginləşir. 

Dərsdə iştirak edən şagirdlərin hamısı eyni olmurlar. Hər şagird fərqlidir və dərs prosesin-

də qazandığı biliklər də fərqlidir. Onlara fərdi yanaşma ön plana keçməlidir. Müəllimlər öy-

rətmək üçün bir çox strategiyadan istifadə etməlidirlər. Fəallaşdırma zamanı mövzuya uyğun 

üsul və vasitələrdən istifadə etməklə müəllim şagirdin diqqətini düzgün idarə etməli və möv-

zunu diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 45 dəqiqəlik dərsdə bu, olduqca çətin olur. Məhz buna 

görə də dərs şagirdin maraq dairəsinə uyğun qurulmalıdır. Müəllim lazımi qədər fəallaşdırma 

aparmalı, qrup işi təşkil etməlidir. Tarixin tədrisində fəallaşdırma zamanı qrup işinin böyük 

rolu vardır. Qrup işi əməkdaşlıq şəraitində aparılır və şagirdin idrak fəallığının artmasına 

müsbət təsir göstərir. Bu zaman şagirdlər bir yerdə çalışmaq, ünsiyyət yaratmaq kimi bacarıq-

lara yiyələnirlər. Şagirdlər problemi həll etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, mühakimə yürüt-

mək, müqayisə etmək bacarıqları, öz fikrini söyləmək, digərinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq, 

yoldaşlarının işini düzgün qiymətləndirmək kimi bacarıqlar əldə edirlər. Beləliklə, tarixin təd-

risində şagirdlər fəallaşdırma zamanı problemin həllinə yönəlir və onlarda tədqiqatçılıq qabi-

liyyəti inkişaf edir. 

Məqalənin aktuallığı. X-XI siniflərdə tarixin tədrisində şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətinin 

təşkili başlıca məsələdir. Bu vaxt keyfiyyətin və səmərəliliyin artırılması üçün fəallaşdırma-

dan istifadə şagirdləri fəal öyrənməyə istiqamətləndirır ki, bu da tədris prosesinin keyfiyyəti-

nin artırılmasına gətirib çıxarır. Müasir dövrdə şəxsiyyətyönlü tədris prosesini həyata keçir-

mək olduqca vacibdir. Şagirdlərin müstəqil öyrənməyə yönəldilməsi, onları yaradıcı, inkişaf-

etdirici fəaliyyətə alışdırmaq müasir təhsildə qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. Bunla-

rın vəhdət şəklində fəallaşdırma vasitəsilə tətbiqi tədris prosesinin əsasını təşkil edir. Bu da ta-

rixin tədrisində fəallaşdırmadan səmərəli istifadəni aktual edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə X-XI siniflərdə tarixin tədrisi prosesində fəallaşdır-

madan səmərəli istifadənin mahiyyəti araşdırılmış, imkan və yolları nəzərdən keçirilmiş, fəal-

laşdırmanın şagirdlərin idrak fəaliyyətinin formalaşdırılmasına, elmi dünyagörüşünə, ümumi 

inkişafına təsiri fənn kurikulumları baxımından kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təklif olunan müddəalar – tarixin 

tədrisi texnologiyası fənnini tədris edən müəllimlər və novator müəllimlər üçün faydalı me-

todik material ola bilər.  
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Суть формирования познавательной активности  

учащихся на уроках истории Азербайджана  

в X-XI классах общеобразовательных школ 

 

Резюме 
 

Активизация познавательной активности на уроках истории в X-XI классах побуж-

дает учащихся к исследовательской деятельности на уроках истории. Исследования – 

главная движущая сила процесса преподавания истории. Активизация на уроках исто-

рии требует от учащихся анализа и обобщений, сравнения, систематизации и. т. Д. Про-

цесс преподавания истории в учебных заведениях - сложный процесс. Активация обу-

чения значительно облегчает этот процесс. Поэтому в статье рассматривается сущность 

эффективного использования активизации в преподавании истории. 

    

H.I. Baxtiyarov 

 

The essence of the formation of cognitive activity in students in the 

history lessons of Azerbaijan in X-XI grades of secondary schools 

 

Summary 
 

Activation of cognitive activity in history lessons in X-XI grades encourages learners to 

study in history lessons. Studies are the main driving force of the process of teaching history. 

Activism in the lessons of history allows students to analyze and generalize, compare, 

systematize, etc. allows the formation of skills such as. The process of teaching history in 

educational institutions is a complex and difficult process. Activation greatly simplifies this 

process. Therefore, the article considers the essence of the effective use of activation in the 

teaching of history. 
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Məktəblərimizdə mövcud olan ənənəvi qiymətləndirmə üsulu ilə fəal təlim metodlarının 

tətbiq edildiyi dərslərdə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi arasında fərq 

vardır. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq fəal təlim metodları ilə keçirilən qiymətləndirmədə şa-

girdlərin hər bir xüsusiyyətləri nəzərə alınır və obyektivlik gözlənilir. Artıq yeni qiymətlən-

dirmə sistemi tətbiq olunur. Bu cür dərslərdə yeni qiymətləndirmə sistemini nəzərə almaq la-

zımdır. Qiymətləndirmənin obyektləri isə şagirdlərin yerinə yetirdiyi ev tapşırığı, qrupların 

işində və debatlarda iştirak, suallar formalaşdırmaq və tədqiqat aparmaq bacarığı ola bilər. 

Yaxşı təşkil edilmiş təqdimetmə şagirdlərin biliklərinin və əqli vərdişlərinin yüksək səviyyədə 

olması deməkdir (1, s. 693). 

Təlim prosesinin səmərəliliyi şagirdlərin fərdi və kollektiv fəaliyyətinin üzvi şəkildə uy-

ğunlaşdırılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu mənada təlimin qrup forması daha ge-

niş imkanlara malikdir. İlk dərslərdə qarşıya şagirdlərin təhlil, tarixi fakt və hadisələri müqa-

yisə etmək və aydınlaşdırmaq bacarıqları sahəsindəki boşluğu doldurmaq vəzifəsi çıxır. Bu 

məqsədlə də şagirdlər dərsliyin mətni və müvafiq sənədlərlə müstəqil işləyir, abzaslara sərlöv-

hələr verir, mətnə dair suallar hazırlayır, plan, cədvəl və sxem tərtib edir, bu və ya digər tarixi 

təzahürü müxtəlif mənbələr əsasında müqayisə edirlər. 

Qruplarla iş metodundan istifadə zamanı müəllim şagirdlərə psixoloji təsir  göstərir, onları  

həvəsləndirir, özlərinə inamı artırır. Qrup formasında aparılan dərslərdə əsas məqsəd sonda 

alınacaq nəticəni qiymətləndirmək deyil, bu nəticənin necə alınması, şagirdlərin nə dərəcədə 

aktiv, yaxud daha passiv işləməsi ilə bağlı məsələlərin araşdırılmasıdır.  

Qrup işinin müvəffəqiyyəti hər şeydən əvvəl, qrupun tərkibi ilə bağlıdır. Qrup öz tərkibinə 

görə güclü və ya zəif şagirdlərdən ibarət ola bilər. Bu zaman müəllim tapşırığı səviyyəyə əsa-

sən verir. Təcrübə göstərir ki, qrup həm güclü, həm orta səviyyəli, həm də zəif şagirdlərdən 

ibarət olduqda daha yaxşı nəticə verir. Qruplarda iş zamanı şagirdlər yarışdıqları üçün on-

lardan hər biri ən zəifi, hətta ən utancağı da fəallıq göstərir. Qrupun hər bir üzvü bacarığını 

meydana çıxarmağa, qrupunun qələbəsini təmin etməyə çalışır. 

Fəal (interaktiv) təlimdə müəllimləri daha çox maraqlandıran məsələlərdən biri qrup işinin 

qiymətləndirilməsidir. Bu zaman çoxlu suallar yaranır: 

1. Qrup işini hansı yollarla qiymətləndirmək olar? 

2. Qrupun qiymətləndirməsində fərdi yanaşmanı necə tətbiq etmək olar?  

3. Hansı meyarlar əsasında qrup işini qiymətləndirmək lazımdır? 

Qrup işinin qiymətləndirilməsi meyar əsasında və müxtəlif vasitələr (qrafik, cədvəl, sim-
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vol, söz və üsullarla (müəllim tərəfindən, şagirdlərin qarşılıqlı qiymətləndirməsi, qruplararası 

qiymətləndirmə və s.) keçirilə bilər (2, s. 610-611). 

Qruplarla işin qiymətləndirilməsi üçün meyar cədvəli hazırlanır. Qrupların fəaliyyətini 

aşağıdakı meyarlara əsasən qiymətləndirmək olar: 

 

Qruplar Tapşırığın 

vaxtında 

yerinə 

yetirilməsi 

Əməkdaşlıq Mübadilədən 

düzgün 

istifadə 

Təqdim etmə Ümumi 

nəticə 

      I       

      II      

      III      

      IV      

  

Cədvəldə göstərilən meyarların hamısı eyni vaxtda qiymətləndirilmir. Tapşırıq qruplara 

paylanıb, vaxt elan olunduqdan sonra müəllim tapşırığı düzgün yerinə yetirmə və əməkdaşlıq 

sütunlarına müvafiq olaraq “+” və ya “-” işarəsini qoyur. Digər meyarlar isə qrup nüma-

yəndələrinin təqdimatı zamanı qiymətləndirilir (3, s. 58). 

Debatlar hər bir kəsin müzakirədə iştirakının təmin edilməsi ilə nəticələnən xüsusi sxem-

dən istifadə edilən iş formalarından biridir. Diskussiyanın yalnız bir-birilərinə etiraz edən tə-

rəflərin arasında keçdiyi mübahisə, müzakirə rəy mübadiləsi kimi məlum formalardan fərqli 

olaraq, debatlar opponentini deyil, üçüncü tərəfi inandırmağı nəzərdə tutur. Üçüncü tərəfin 

vəzifəsi hər bir tərəfin mövqeyini dinləyib, öz secimini etməkdir. Bu seçim yalnız bir şeyə bu 

tərəf məni inandırdı təsdiqinə əsaslanır. Beləliklə, debatlarda iştirak edən tərəflərin əsas məq-

sədi dəlil və sübutlarının köməyi ilə üçüncü tərəfi öz mövqeyinin düzgünlüyünə inandırmaq-

dır. Bu prosesin yekunları əsasında ona həmçinin qərarların qəbulu kimi baxmaq olar. Debat-

da məntiqi davamlılıq, faktların dəqiqliyi və auditoriyaya emosional müraciət və s. mühüm rol 

oynayır. Bu məsələni daha üstün kontekstdə, çərçivədə, və ustalıqla, mahircəsinə əsaslandıra 

bilən tərəf digərini üstələyir. Debat prosesində şagirdlər aşağıdakı bacarıq və keyfiyyətlərə 

nail ola bilərlər: 

1. Mövzunun araşdırılması 

2. Dəlillərlə iş 

3. Natiqlik məharəti 

4. Çarpaz sualların hazırlanması 

5. Əsas anlayışlarla iş (4, s. 79-80) 

Çıxışlarını hazırlayan şagirdlər onu belə təqdim edirlər. İlk öncə təsdiqedici komanda mün-

sifləri öz mövqelərinin doğru olduğuna inandırmalıdır. Ona görə də ilk çıxış edən iştirakçılar 

münsiflərə özlərinin arqumentlər sistemini təklif etməlidirlər. Debat zamanı komanda üçün 

əsas məsələ onun bütün iştirakçılarının əsas arqumentləri aydın, səlis və inandırıcı şəkildə təq-

dim etməsidir.  

Sonra inkaredici komandanın vəzifəsi isə opponentlərin arqumentlərini təkzib etməkdir. 

Onlar təkliflərlə razı deyillər və münsiflərin diqqətinə problemə yanaşmada əks mövqeyi təq-

dim edirlər. İlk çıxış edən təklif olunan baxışların müdafiəsi üçün öz arqumentlərini irəli sü-

rür. Komandanın çıxış edən digər üzvləri isə onun baxışlarını təkidlə müdafiə edirlər. Bir da-

ha qeyd olunmalıdır ki, tərəflər öz mövqelərinin düzgünlüyünə qarşı tərəfi deyil, münsifləri 

inandırmağa çalışmalıdırlar. Debatlarda şagirdlərdən bir nəfər vaxt ölçən rolunu ifa edir. O, 
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vaxta nəzarət edir. Sinfin qalan şagirdləri debatlarin gedişini müşahidə edir və tərəflərin dəlil-

lərini aşağıdakı cədvəldə qeyd edir: 

 

Təsdiqedici tərəfin dəlilləri İnkaredici tərəfin dəlilləri 

  

 

Debatların sonunda dəlillərin inandırıcılığı, spikerlərin mübahisə aparmaq qabiliyyətləri 

müzakirə edilir və nəticədə qələbə tərəflərdən birinə verilir. Debat formasında dərs üçün mün-

siflər heyətinin əvvəlcədən seçilməsi məqsədəuyğundur. Münsiflər heyəti komandaların işti-

rakçılarını qiymətləndirir və debatların nəticələrini yekunlaşdırır (5, s. 69). 

Məqalənin aktuallığı. Ənənəvi təlim metodları ilə keçirilən dərslərdən fərqli olaraq yeni 

təlim metodları ilə keçirilən dərslər tamamilə şagirdlər tərəfindən daha maraqla qarşılanır və 

şagirdlərin yüksək səviyyədə formalaşmasına şərait yaradır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ən başlıcası, qiymətləndirmə məqsədyönlü olmalıdır. Məqsəd-

yönlü qiymətləndirmə prioritetləri müəyyən etməyə, qərarlar qəbul etməyə və onu reallaşdır-

mağa kömək edir. Məqsədlər nə qədər dəqiq müəyyən olunarsa, qiymətləndirmə bir o qədər 

dəqiq, keyfiyyətli və obyektiv olur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə ondan ibarətdir ki, ümumtəhsil məktəb-

lərinin tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində irəli sürdüyümüz metodik üsullar-

dan istifadə edə bilərlər. 
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В статье рассматривается современная оценка. Отмечается, что суть современного 

образования основывается не только на оценивании знаний, но и жизненных навыков. 

В статье подчеркивается важность эффективных методов повышения качества образо-

вания в средних школах и в оценке успеваемости учащихся. 
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Tolerantlıq – digər inam və əqidələrə olduğu kimi yanaşma, onların varlığına dözümlü ol-

ma deməkdir.       

İnsanlar zahirən fərqli olduqları kimi daxilən də duyğuda, düşüncədə, inancda, demək olar 

ki, hər bir sahədə bir-birindən fərqlənirlər, bu fərqləri aradan qaldıraraq bir insan tipi forma-

laşdırmaq mümkün deyildir. Bunun əvəzində müxtəliflikləri nəzərə alıb, onları münaqişəyə 

cəlb etmədən, bir yerdə yaşamaq yollarını araşdırmaq lazımdır. Daha açıq deyilsə, iki yol var: 

ya bir-birimizlə münaqişəli vəziyyətlərdə olmalı, dava, müharibə etməliyik, ya da bir-birimizi 

başa düşməli, bir-birimizi qəbul etməliyik, uyğunlaşmalıyıq. Tolerantlıq bu uyğunlaşma yolu-

nu seçmək bacarığıdır.  

Tədqiqatçılar arasında “tolerantlıq” termininin elmə gətirilməsi barəsində fikir ayrılığı var-

dır. Belə ki, pedaqoq M.A. Semaşko qeyd edirdi ki, ilk dəfə “tolerantlıq” anlayışını elmə 

XVIII əsrdə fransız filosofu, iqtisadçı və siyasi xadim Antuan Lui Klod Destyud de Trusi gə-

tirmişdir. N.Q. Kapustinanın qənaətincə, “tolerantlıq” termini 1953-cü ildə ingilis immunolo-

qu Piter Brayan Medavar tərəfindən orqanizmin immun sisteminin köçürülmüş yad toxumala-

ra “dözümlüyünü” göstərmək üçün daxil edilmişdir. Daha sonralar “tolerantlıq” anlayışı so-

sial və şəxsiyyətlərarası münasibətlər sahəsinə aid edildi. N.V. Kruqlovanın qeyd etdiyi kimi, 

tolerantlıq haqqında ilk ideyalar insan cəmiyyətinin inkişafı, hər şeydən əvvəl mədəni təka-

mülün əlaməti kimi meydana gələn skeptik fikirlərlə bağlıdır və dözümlülük din və vicdan 

problemləri ilə sıx əlaqədə nəzərdən keçirilirdi (1, s. 11-32). 

Təhsilalanlarda, tolerant mövqeyin, tolerantlıq keyfiyyətinin formalaşdırılması sosial pro-

seslərlə - ekstremizmin, aqressivliyin müxtəlif şəkildə təzahürü ilə, münaqişənin baş verdiyi 

regionların və gərginliyin, düşmənçiliyin genişlənməsi ilə, gənclərin sosial-mədəni həyat tər-

zinin dəyişməsi ilə səciyyəvidir. Həmin sosial təzahürlər istər-istəməz təhsilalanlara təsir edir. 

Şagirdlərdə tolerantlığın formalaşdırılmasının qarşısında aşağıdakı əsas məqsədlər daya-

nır: 

1. şagird öz şəxsiyyətinə dəyərli münasibətin formalaşdırılması, kommunikativ fəaliyyət 

vasitəsilə onun yaradıcı fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi; 

2. əməkdaşlıq əsasında və tolerant şəxsiyyət olmaqda ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətləri 

qurmağa hazırlığın olması. 

Həmin məqsədə çatmaq üçün bir sıra vəzifələrin reallaşması vacibdir: 

1. şagirdin özünü yaradıcı ifadə etməsi; 
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2. təlim prosesində təhsilalanın şəxsiyyətinin özünürealizə etməsi məqsədilə şərait yarat-

maq; 

3. şagird qrupunda məktəblilərin möhkəm tellərlə bir-birinə bağlanmasına nail olmaq, on-

ları etibarlılıq, qarşılıqlı yardım və bir-birinə hörmət əsasında birləşdirmək; 

4. şagirdləri ümumbəşəri dəyərlərlə, mədəniyyətlərlə tanış etmək; 

5. ailəyə qayğı hissi yaratmaq, ailə ənənələrinin qorunub saxlanmasına nail olmaq və s. 

Ümumiyyətlə məktəblilərin tolerantlıq səviyyəsini inkişaf etdirib yüksəltmədən humanist 

cəmiyyəti formalaşdırmaq çətindir. Ümumi məktəblərdə təhsil illərində təşəkkül tapan tole-

rantlıq, gərginliyin azaldılmasının çox əhəmiyyətli amilidir (2, s. 148-203). 

Tolerantlığın struktur məzmununa aşağıdakı komponentlər daxildir: 

1) özünüqiymətləndirmə; 2) özünüdərketmə; 2) özünütənzim; 4) özünütəyin. 

Onların məzmun dolğunluğu tolerantlığın funksiyalarının yerinə yetirilməsini şərtləndirir. 

Tolerantlıq bütün insanlara xasdır və şəxsiyyətin ayrılmaz xassəsi kimi özünü göstərir, müasir 

təhsilində qarşısında duran ən önəmli vəzifə heç şübhəsiz ki, idraki və tərbiyəvi cəhətdən tam 

şəkildə özünü dərk edən şəxsiyyət yetişdirməkdir. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq müasir tə-

limdə obyekt-subyekt münasibəti yox subyekt-subyekt əlaqəsi təmin olunur yəni şagirdə bir 

obyekt kimi yox fikirlərini ifadə edə bilən maraq və mənafeləri nəzərə alınan bir şəxsiyyət ki-

mi yanaşılır. 

Özünü düzgün qiymətləndirən şagird cəmiyyətdəki, rolunun, vəzifə və hüquqlarının nədən 

ibarət olduğunu dərk etməli və onlara düzgün əməl etməlidir. Özünüdərk - subyekt-subyekt 

qarşılıqlı əlaqəsində tolerantlığın əhəmiyyətini mühüm edir; özünütənzim-iradi keyfiyyətlərə 

əsaslanaraq, birgə fəaliyyətdə fərdin cəld və uğurlu sosiallaşmasını təmin edir; özünütəyin-

mənəvi biliklərin, hisslərin və davranışın mənimsənilməsini təmin edir, tolerantlığın dəyərinin 

mənimsənilməsi kimi mənəvi idealın müəllim və digər şagirdlər və ən önəmlisi cəmiyyət tə-

rəfindən qəbul edilməsini şərtləndirir (3, s. 91-93). 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən deyə bilərik ki, təhsilalanın adekvat şəkildə özünüqiy-

mətləndirməsi ətraf aləmlə qarşılıqlı fəaliyyətdə sabit mövqe tutmaqda ona yardımçı olur; 

özünüdərk subyekt-subyekt qarşılıqlı münasibətlərində tolerantlığın rolunu artırır; özünütən-

zim iradi keyfiyyətlərə əsaslanaraq, birgə fəaliyyətdə fərdin sosiallaşmasını uğurlu edir; özü-

nütəyin şagirdlərdə mənəvi biliklərə, mənəvi hisslərə və mənəvi davranış təcrübəsinə yiyələn-

mələrinə kömək göstərir; şagirdlərdə mənəvi ideala tələbat yaradır. 

Təhsil müəsissələrinin  qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də şagirdlərdə fənlər üz-

rə eyni zamanda tarix fənni üzrə dərin bilik verməklə, onlarda tarixə məhəbbət formalaşdır-

maq və tarixi səriştəliliyi aşılamaqla yanaşı, onların tərbiyəsi və özünütərbiyəsi qayğısına qal-

maqdan ibarətdir. Bu təxirəsalınmaz işlər sırasında şagirdlərdə tolerantlığın, başqa sözlə dö-

züm, hövsələ, təmkin və səbrin formalaşdırılması son dərəcə vacibdir.  

Tarixə diqqət yetisək görərik ki, Azərbaycan bir çox millətlərin və dini konfessiyaların 

dinc yanaşı yaşamasının unikal nümunəsidir. 

Bu ənənənin kökləri tarixin dərinliklərinə gedib çıxır: Babil hökmdarı II Novuxodonosu-

run (e. ə. 586 il) Yerusəlimi zəbt etməsi nəticəsində talan olmuş İudeya çarlığından qaçan yə-

hudi köçkünləri Azərbaycan torpağında özlərinə sığınacaq tapmışlar. Tarixi mənbələrə əsasən, 

o vaxtlar Babildə 40 minə qədər əsir var idi. 

Eramızın birinci yüzilliyinin ortalarında xristianlığın ilk ardıcılları Azərbaycana pənah gə-

tirmiş və sonradan burada yaranan Alban aftokefal kilsəsinin əsasını qoymuşlar. İslamın 

Azərbaycana gəlişi ilə dini dözümlülük ənənələri daha da möhkəmlənmişdir. Müsəlman tole-

rantlığının əsasını Qurani-Kərimin surə və ayələri təşkil edir:  
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VII-VIII əsrlərdə müsəlmanlar yəhudilik, xristianlıq və zərdüştiliyin tərəfdarlarına qarşı 

ehtiram və dözümlülük göstərmişlər. 

Tarix boyu Azərbaycanda yaşayan xalqlar dəfələrlə qüdrətli dövlətlərdən asılı vəziyyətə 

düşmüş və yaranmış şərait onları, dünya görüşlərindəki fərqlərə baxmayaraq, yaxınlaşmağa 

vadar etmişdir. 

Sovet İttifaqının dağılması regionda dini dözümlülük ənənələri üçün əsl sınağa çevrildi. 

Bu proseslərin nəticəsində keçmiş müttəfiq respublikaların xalqları müstəqilliklə yanaşı əsl 

dini etiqad azadlığı da əldə etdilər. Azərbaycandakı mövcud tolerantlığın əsasları üçün ən bö-

yük təhlükəni 1990-cı illərinin əvvəllərindən başlayaraq 30 ilə yaxın dövr ərzində minlərlə 

dinc sakinin ölümünə və bir milyondan çox soydaşımızın doğma yurdlarından didərgin düş-

məsinə səbəb olan erməni təcavüzü yaratmışdır. Azərbaycan-Ermənistan-Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsi dini zəmində baş verməsə də, Ermənistanın dini lideri I Vazgen praktiki olaraq sepa-

ratçı hərəkatı qızışdıran şəxslərdən biri olmuşdur. 

Barışmaz erməni separatizminin ideoloqları hər imkandan istifadə edərək, beynəlxalq 

aləmdə belə bir mif təlqin etməyə çalışırdılar ki, güya Azərbaycandan “islam təhlükəsi” göz-

lənilir. Digər tərəfdən, Azərbaycanda anti-müharibə və hətta ermənipərəst meyllərin yayılması 

üçün bəzi qüvvələr respublikanın müsəlman əhalisinin xristianlaşdırılmasından istifadə edir-

dilər. Şübhəsiz ki, belə hərəkətlər dinlərarası dialoqun möhkəmlənməsinə xidmət etmirdi. La-

kin bu hadisələr respublikadakı dini konfessiyalar arasında olan münasibətlərə həlledici mənfi 

təsir göstərə bilmədi (4, s. 55-74, 381, 450-453). 

“İslam sivilizasiyası Qafqazda” mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumda Azərbaycan Prezi-

denti Heydər Əliyev demişdir: “Dünyada bir çox böyük dinlər mövcuddur. Hər dinin özünə-

məxsus yeri var. Biz azərbaycanlılar islam dini ilə fəxr edərək, eyni zamanda heç vaxt başqa 

dinlərə qarşı mənfi münasibət göstərməmişik, düşmənçilik etməmişik, ədavət aparmamışıq və 

heç bir başqa xalqı da öz dinimizə itaət etməyə məcbur etməmişik. Ümumiyyətlə, başqa din-

lərə dözümlülük, başqa dinlərlə yanaşı və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq İslam dəyər-

lərinin xüsusiyyətidir. Bu, tarix boyu Azərbaycanda da, Qafqazda da öz əksini tapıbdır. Azər-

baycanda islam dini ilə yanaşı xristian dini də, yəhudi dini də əsrlər boyu yaşayıb və indi də 

yaşayır” (5). 

Ümumtəhsil müəssisələrində aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində şagirdlərdə tolerant dü-

şüncə inkişaf edir belə ki, hansı dinə, hansı mədəniyyətə mənsubluğundan asılı olmayaraq, 

bütün başqa mədəniyyətlərə, dinlərə, mənəvi dəyərlərə də hörmət edilməli olduğu şagirdlərə 

hər tərəfli aşılanır. 

Əgər ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərinə nəzər salsaq görərik ki, tolerantlıq ruhunda 

tərbiyənin əsası hələ ibtidai siniflərin həyat bilgisi və oxu dərslərində qoyulur. Bu isə “Azər-

baycan tarixi” dərsliklərində tolerant dünyagörüşün davam etdirilmə üçün zəmin yaradır. Fik-

rimizi əsaslandırmaq üçün tədqiqat işində dərsliklərə müraciət etdik.  

V sinfin “Azərbaycan tarixi” dərsliyinin 9-cu paraqrafında “Azərbaycanda dini inanclar” 

mövzusu öyrənən şagirdlər Azərbaycanda mövcud olmuş müxtəlif dinləri eyni zamanda onla-

ra xidmət edənlərin birlikdə yaşamasını normal qəbul etməklə tolerant ruhda tərbiyə olunur-

lar.  

Yaxud VI sinifdə mannalıların dirilik ağacına, müxtəlif tanrılara sitayiş etdiyini öyrənən 

şagird, Atropatena əhalisinin Kerifto məbədində yunan qəhrəmanı Heraklla tanış olur, həmçi-

nin onların zərdüştliyə sitayiş etdiyini bilən şagird buna qeyri-adi reaksiya vermir bu özü dini 

dözümlülüyə nümunədir. 

 Bütpərəst albanların, Strabonun məlumatı əsasında yunan allahlarına sitayiş etdiyini öyrə-
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nən şagirdlər tolerant ruhda tərbiyə olunduqları üçün bunları normal qarşılayır və sonrakı hə-

yatlarında da bu tolerantlığı davam etdirirlər. Mövzuyla tanış olarkən Sasanilər dönəmində al-

banların zərdüştliyə xidmət etmədikdə, can vergisini ödədiyini, öyrənən şagirdlər öz mövqeyi-

ni ortaya qoyur, hətta bunun doğru olmadığını hər kəsin dininə hörmətlə yanaşmalı olduğunu 

bildirən şagirdlər belə var. Şübhəsiz ki, bu tarix fənninin tolerant mövqeyli şəxsiyyət yetişdir-

məsinin və müəllimin mövzunu necə məharətlə tədris etməsinin göstəricisidir. 

Başqa bir nümunədə fikrimizi əsaslandırsaq, Urnayrın xristianlığı qəbul etməsi Azərbay-

canda dini etiqadların birgə yaşayışının hələ o dövrdə də mövcud olduğunu şagirdlərə öyrədə-

rək onlara tolerantlığın bizim soy-kökümüzdən gəldiyini mənimsətmək olar.  

VII sinif “Azərbaycan tarixi” dərslərində artıq islamı Azərbaycana gətirən ərəb ağalığı dö-

nəmində cizyə vergisinin müsəlman olmayanlardan alınması, kilsənin ilk vaxtlarda cizyədən 

azad olması müxtəlif dinlərə xidmət edənlərin birgə yaşamasının mümkünlüyünü təsdiq edən 

faktlardır. 

VII siniflər XIII yüzillikdə bütpərəst monqolların XIV yüzillikdə müsəlmanlaşmasını Qa-

zan xan tərəfindən islamın qəbul edilməsi, XV yüzillikdə isə 1461-ci ildə xristian ermənilərin 

Şərqi Anadoludan Azərbaycana - Üçkilsəyə Qaraqoyunlu Cahanşah tərəfindən gətirilməsini, 

VIII sinifdə “XVII əsrdə hind mədəniyyəti” mövzusunda Suraxanıda hind atəşpərəstlərinin 

məbədi ilə tanış olur və islamla yanaşı Səfəvi dönəmində digər dinlərin də ölkəmizdə möv-

cudluğunu və s. bu kimi mövzuları öyrənən təhsilalanlarda hər tərəfli şəkildə tolerantlığı onun 

müsbət cəhətlərini təlqin etmək mümkündür. 

 Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, V-VIII sinif təhsilalanlarında hər bir yaş dövründə cə-

miyyətə lazımlı şəxsiyyət formalaşdırmaq üçün tariximizin özündə ehtiva etdiyi multukultural 

dəyərləri araşdırmaq, təhlil etmək zəruridir. Hər bir müəllim şagirdlərə tolerant düşüncələri 

aşılamalı və bu dəyərlər əsasında gənc nəsli müasir dünya siyasətinə uyğun eyni zamanda 

milli adət-ənənələrimizi də qorumaq şərti ilə hər tərəfli şəkildə tərbiyələndirməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Tolerantlıq mədəni dialoqun aparılmasının müvəffəqiyyətini təmin 

edən və müxtəlif sosial-mədəni qruplarla, yaxud onların nümayəndələri ilə mədəniyyətlərarası 

münaqişələrdən qaçmağın müvəffəqiyyətini təmin edən şəxsiyyətin əxlaqi keyfiyyəti kimi 

müəyyən olunur. Şagirdlərdə, o cümlədən tələbələrdə tolerantlığın tərbiyə olunması sosial 

proseslərlə ekstremizmin, aqressivliyin müxtəlif növ səviyyələri, münaqişə zonalarının və 

münaqişə vəziyyətinin genişlənməsi, böyüyən nəslin sosial-mədəni həyatının dəyişməsi ilə 

şərtlənir. Bu sosial təzahürlər şagirdlərə öz təsirini göstərir, ona görə də bu sahədə daha çox 

araşdırmaların aparılması zəruridir. Məqalənin də aktuallığı məhz bu kimi zəruri məsələlərdən 

söhbət açılması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenillik ondan ibarətdir ki, məqalədə “tolerantlıq” termini-

nin elmə gətirilməsi ilə bağlı müxtəlif alimlərin əsərlərindən nümunələr göstərilir, şagirdlərdə 

tolerantlığın formalaşdırılmasının əsas məqsədləri açıqlanır və onun struktur məzmununa  

komponentlər daxil olan komponentlər təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Сущность темы «Формирование толерантности в обучении истории 

Азербайджана» в V-VIII классах общеобразовательных школ 

 

Резюме 

 
Гуманистическое общество можно сформировать, развивая уровень толерантности 

личности. Толерантность, которая начинает формироваться в школьные годы, является 

важным условием снижения социальной напряженности. Он определяется как нравст-

венное качество личности, обеспечивающее успешность ведения культурного диалога 

и успешность избегания межкультурных конфликтов с разными социокультурными 

группами или их представителями. Воспитание толерантности у студентов, в том числе 

студенческой, обусловлено социальными процессами и различной степенью экстремиз-

ма, агрессии, расширением конфликтных зон и конфликтных ситуаций, изменениями в 

социокультурной жизни подрастающего поколения. Эти социальные явления оказы-

вают влияние на студентов, поэтому необходимы дополнительные исследования в этой 

области. В статье также говорится о таких необходимых вопросах. 

 

Sh.R. Mammadova 

 

The essence of the topic “Formation of tolerance in teaching the history 

of Azerbaijan” in grades V-VIII of general education schools 

 

Summary 
 

It is possible to form a humanist society by developing the level of tolerance of the 

individual. Tolerance, which begins to form in school years, is an important condition for 

reducing social tension. It is defined as the moral quality of personality that ensures the 

success of conducting cultural dialogue and the success of avoiding intercultural conflicts 

with different socio-cultural groups or their representatives. Cultivation of tolerance in 

students, including students, is conditioned by social processes and various levels of 

extremism, aggression, expansion of conflict zones and conflict situations, changes in the 

socio-cultural life of the growing generation. These social phenomena have an impact on 

students, so more research is needed in this area. The article also talks about such necessary 

issues. 
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Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisinin əsas təşkilat forması dərsdir, digərləri isə 

köməkçi forma olan dərsdənkənar (sinifdənxaric) tədbirlərdir. Bu məktəblərin qarşısında hal-

hazırda qoyulmuş ən vacib tapşırıqlardan biri ümumtəhsil məktəblərinin islahatının əsas isti-

qamətləri barədə dövlət sənədində nəzərdə tutulmuş şagirdlərə fənn elmlərinin əsaslarını uzun 

müddət ərzində yaddan çıxarmamaq üçün lazımi bilik vermək, bu bilikləri gündəlik həyatla-

rında tətbiq etmək vərdişləri və bacarıqları formalaşdırmaqdır. 

Bu vacib vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsində kimyadan dərslə yanaşı, şagirdlərin kim-

yadan müstəqil işlərinin (praktik işlərin təşkili, kimyadan məsələ həlli və s.) tətbiqinə aid 

dərsdənkənar işlər mühüm rol oynayır. Kimyadan şagirdlərin müstəqil işi kimi məsələ həlli 

üsullarının öyrədilməsinin əsas məqsədi şagirdlərin dünyagörüşünü genişləndirmək, bilikləri-

ni dərinləşdirmək, dərsdə yaradıcılığını eləcə də müstəqilliyini inkişaf etdirmək, kimya fən-

ninə marağını artırmaqdan ibarətdir.  

Məktəblərimizdə kimyadan eksperimentlər, məsələ həlli üsulları kimi müstəqil işlərin si-

nifdənxaric məşğələlərdə həyata keçirilməsinin əsas forması qruplarla aparılan işlərdir ki, 

onun da aşağıdakı formaları: dərnək və fakültətiv məşğələlər; kimyanın inkişaf tarixini öyrə-

nən qrup; gənc kimyaçılar qrupu; analitik kimyaçılar qrupu və s. mövcuddur. Kimya dərnək-

lərində dərnək məşğələlərinin mövzuları ona görə müxtəlif olur ki, dərnəkdə müxtəlif yaşda 

şagirdlər olurlar, ona görə də şagirdlərin arzuları nəzərə alınaraq dərnək mövzuları müəllim 

tərəfindən seçilir. Əgər kimya dərnəyi yaradılırsa, o, müəllimin rəhbərliyi altında uzun müd-

dət və fasiləsiz işləməlidir. Şagirdlərdə kimyaçı peşələrinə maraq oyatmağın əsasını ümum-

təhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən kimya dərnəyi təşkil edir. 

Ürək ağrısı ilə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi ümumtəhsil məktəblərində tədris ilinin əvvə-

lində kimya dərnəyi yaradılır, lakin tədris ilinin sonunda kimya dərnəyinin fəaliyyətinin qəna-

ətbəxş olmadığını şagirdlər qeyd edirlər. Kimya dərnəyinin tədqiqatçılıq, yaradıcılıq fəaliyyəti 

o qədər maraqlı olmalıdır ki, şagirdlərin dərnək məşğələlərinə marağını artırsın və özünə cəzb 

etsin, bu cazibə nəticəsində tədris ilinin sonunda şagirdlərin dərnəkdən ayrılması təəssüf hissi 

ilə qeyd edilsin. Kimya dərnəyinin fəaliyyətinə adətən kimya kursunun ilk dərsindən başla-
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maq lazımdır. Kimyəvi maddələrin fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi, alınması üsulları ilə 

əlaqədar şagirdlərin ala biləcəkləri biliklər dərnək məşğələlərində daha da genişlənir və dərin-

ləşir. Kimya müəlimi dərsdə kimyəvi maddələr haqqında maraqlı məlumatlar verə bilər, kim-

ya elminin inkişaf tarixindən müxtəlif maraqlı hadisələr söyləyə bilər, lakin bunlar haqqında 

daha ətraflı məlumatı kimya dərnəyində verə biləcəyini bildirməlidir. 

Ümumtəhsil məktəblərində kimya dərnəyi formalaşdırmaq üçün öncədən dərnəyin rəhbəri 

seçilməli, kimya ilə çox ciddi maraqlanan, bu fənn barədə dərin bilik almağa marağı olan, ye-

ni bacarıq və vərdişlər əldə etməyə həvəsi olan bir neçə şagirddən ibarət təşəbbüsçülər qrupu 

yaradılmalıdır. Bu qrupun hər bir fərdi müəyyən zaman müddətində hər hansı məsələ ilə məş-

ğul olmalıdır. Kimya dərnəkləri formalaşdırılarkən şagirdlərin sayına məhdudiyyət qoyulma-

malıdır. Dərnək məşğələləri müxtəlif cür təşkil edilərsə, onda o, şagirdlər üçün daha maraqlı 

olur və şagirdlər dərnəyə daha çox maraq göstərmiş olurlar.  

Kimyadan dərs saatlarının azlığı üzündən şagirdlər kimyadan həyati məsələləri dərindən 

öyrənə bilmirlər, ona görə də şagirdlərin kimyanın istehsalat sahələrinə tətbiqi ilə bağlı prak-

tik əhəmiyyətli problemləri kimya dərnək məşğələlərində öyrənə bilərlər. Bizim fikrimizdə nə 

kimya dərslərində, nə də sinifdənxaric işlərdə praktik işlər aparmaq mümkün olmayan mək-

təblərdə təşkil edilmiş kimya dərnəklərində kimyadan məsələ həlli üsullarından istifadə edil-

məsi müsbət nəticə verər. 

Bəzən ümumtəhsil məktəblərində elə bir vəziyyət ilə rastlaşırıq ki, kimya kabinetində işlə-

yən laborantlar, içərisində kimyəvi maddə olan qabın üzərində etiket yoxdursa, onda eyni 

rəngli maddələri eyni maddə bilib bir-birinin üzərinə töküb qarışdırır. Kimya müəllimi də ya 

dərsdənkənar işdə, ya da kimya dərsində praktik iş icra etmək istəyir. Bu cür yaranan hala si-

tuasiya deyilir. Belə olan halda ya müəllim ya da laborant qarışıqların ayrılması üsullarından 

istifadə etməklə yaranmış situasiyadan çıxa bilərlər. Belə situasiyalar şagirdlərin yaddaşından 

uzun müddət çıxmır və bununla da şagirdlər çətin situasiyalardan çıxmaq üsullarını öyrənmiş 

olurlar, kimyadan bu cür situasiya yaranmış mövzu şagirdin zehnində uzun müddət dərin iz 

buraxmış olur. 

Hal-hazırki təlim prosesində tətbiq edilən yeni təlim texnologiyaları təhsildə şagirdin aktiv 

(fəal) iştirakı ilə həyata keçirilir, lakin ənənəvi təlim prosesində təklif edilən tədris materialı 

şagirdə hazır şəkildə təqdim edilirdi. Bu haqda didaktikaya həsr edilmiş dərslik və dərs vəsait-

lərində yazılmışdır. Bu didaktik materiallarda göstərilir ki, müəllim mövzunu izah edir, şagird 

isə onu diqqətlə dinləyir, biliyi mənimsəməyə çalışır, yadında saxlamağa cəhd edir və bununla 

şagirdin rolu bitir. Lakin məşhur pedaqoqlar və tanınmış psixoloqlar təsdiq etmişdilər ki, bi-

liyin mənimsənilməsi mexanizmi daha mürəkkəbdir, o, dinləmə və mexaniki yadda saxlama 

ilə məhdudlaşmır. 

Biliyin mənimsənilməsinin ən mühüm şərti təlim prosesində şagirdin fəal iştirak etməsidir. 

Bu prosesdə müəllimin rolu tamamilə dəyişir. O, təqdim etdiyi yeni materialı nümayiş ilə mü-

şahidə etməklə kifayətlənmir. Bu cür təlimdə şagirdin rolu elə formalaşmalıdır ki, tədris edi-

lən mövzunu şagirdin özü yaşasın və təlimin bütün mərhələlərində şagird özünü kəşf edən ro-

lunda görsün. Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlərin məzmunu kursundan və qarşı-

ya qoyduğu vəzifələrindən asılı olaraq şagirdlərin mənimsəmə, mövzunu dərketmə bacarıqla-

rının növləri dəyişir. 

Şagirdlərin bacarıqlarını (fəaliyyətlərini) kimya tədrisi prosesində maddi və maddiləşdiril-

miş olmaqla iki yerə bölmək olar. Maddi hərəkət fəaliyyətində hər hansı kimyəvi maddə və 

real baş verən kimyəvi proses kimyanı dərketmənin obyektidir. Maddi bacarıqlar (fəaliyyət) 

kimya dərslərində praktik işlərin icrası zamanı həyata keçirilir, praktik işləri ya müəllim, ya 
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da şagirdlərin özləri icra edirlər.  

Kimyanın tədrisində öyrəniləcək mövzular maddiləşdirilmiş fəaliyyətdə müxtəlif qra-

fiklər, cədvəllər, maddələrin mil-kürəcik, fəza modelləri, rəqəmli cədvəllər şəklində şagirdə 

təqdim edilir. Kimyəvi prosesləri şagirdlər maddə molekullarının mil-kürəcik, fəza modelləri, 

kristal qəfəslərinin quruluş növləri, kimyəvi formullar və kimyəvi tənliklər əsasında dərk edir-

lər. Maddiləşdirilmiş modellərlə, qrafiklər, cədvəllərlə praktik işləri icra etməklə şagirdlər 

kimyəvi tənliklər, kimyəvi formullar əsasında manipulyasiya etməklə əvvəllər qazandıqları 

biliklər əsasında müqayisələr edir, faktiki məlumatları sistemləşdirir, onlar arasındakı bağlı-

lıqları təyin edir, daha doğru kimyadan yeni bilik qazanır, nəticələr çıxarır, bu biliklərin həqi-

qiliyini, dürüstlüyünü yoxlayır. Bundan sonra şagird sərbəst surətdə müəyyən bir nəticəyə gə-

lir, özünə görə yeni bilik kəşf etmiş olur və onda yeni bilik formalaşır. Həqiqətdə isə şagirdin 

əldə etdiyi kəşflər müxtəlif zamanlarda dahi alimlər tərəfindən edilmişdir. Şagird müstəqil su-

rətdə əldə etdiyi biliyin doğruluğunu sübuta yetirsə və bu bilik müəllim tərəfindən dəyərləndi-

rilsə o çox yüksək dərəcədə sevinir və kimyaya marağı daha da artmış olur, digər tərəfdən şa-

gird özünü formalaşmış şəxsiyyət kimi təsdiq edir. Bu cür yaranmış müsbət emosiyalar şagir-

din zehnində uzun müddət qalmış olur. Bu cür təlimlərdə ənənəvi təlimlərdən fərqli olaraq 

müəllimdən yüksək dərəcədə hazırlıq tələb olunur. Belə təlimlərdə müəllim özü nəzərə çarp-

masa da dərsdə hər bir şagirdin tədris materialını mənimsəməsi prosesində istiqamətverici ki-

mi iştirak etməlidir. 

Şagirdlərin idraki fəaliyyətlərini inkişaf etdirilməsində, eləcə də tədqiqatçı kimi düşünmə-

sinin formalaşmasında kimyadan şagirdlərin müstəqil işi kimi məsələ həlli üsullarının çox bö-

yük rolu vardır. Tədris prosesində məsələ həlli üsullarının əsas təhsil vəzifələrinə, kimyadan 

əsas anlayışların məzmununun başa düşərək dərk edilməsini həyata keçirmək, kimyəvi for-

mullar və kimyəvi reaksiyaların tənlikləri üzrə əməliyyatlar aparmaq qabiliyyətinin formalaş-

dırılması, alınan biliklərin yaradıcı şəkildə tətbiq edilməsi və s. aiddir. 

Kimyadan müstəqil iş kimi məsələ həlli üsullarının tərbiyəedici vəzifələrinə şagirdlərin 

qrupla və ya kollektivlə birgə fəaliyyət göstərməsi, təhsildə qarşıya qoyulmuş məqsədə çat-

maq üçün yorulmadan çalışmaları, əldə etdikləri biliklərin cəmiyyətin qarşısında qoyulmuş ən 

mühüm problemlərin həlli zamanı rolunun başa düşülməsi aiddir. 

Təlimin inkişaetdirici funksiyası, kimyadan məsələ həlli prosesində yüksək dərəcədə hə-

yata keçirilir. Faktlardan ən əsasları seçilir, onlar arasında müqayisələr edilir, müqayisə za-

manı əvvəlcə analiz, sonra isə sintezlər ardıcıl aparılır, nəhayət kimyadan müstəqil iş kimi 

məsələ həlli üsullarına aid fərziyyələrin (hipotezlərin) dəqiqliyi yoxlanılır. Əksər hallarda əldə 

edilən nəticələr gözlənilməz dərəcədə əyləncəli olur, bunlar da şagirdin idrakı fəaliyyətini sti-

mullaşdırır, bilik və bacarıqlarındakı əyər-əskiyi ortadan qaldırmaq üçün əzmlə çalışmağın 

çox vacib olduğu dərk edilir. Müasir didaktikanın qarşıya qoyduğu ən mühüm vəzifələrdən 

biri şagirdin əldə etdiyi biliyi və onda formalaşan bacarığı praktikada gündəlik həyat fəaliyyə-

tində istifadə etməsidir. 

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində kimyadan nəzəri biliklərin əldə edilmə-

si və bacarıqların formalaşmasında əsas məsələlərdən biri də dərslə yanaşı, şagirdlərin müstə-

qil işlərinin (praktik işlərin təşkili, kimyadan məsələ həlli və s.) tətbiqinə aid dərsdənkənar 

tədbirlərin düzgün istiqamətdə həyata keçirilməsidir. Bu baxımdan, kimyadan şagirdlərin 

müstəqil işi kimi məsələ həlli üsullarının öyrədilməsinin əsas məqsədi onların dünyagörüşünü 

genişləndirmək, biliklərini dərinləşdirmək, dərsdə yaradıcılığını, eləcə də müstəqilliyini inki-

şaf etdirmək, kimya fənninə marağını artırmaqdan ibarətdir. Məqalənin də aktuallığı onun bu 

kimi vacib bir problemə həsr olunması ilə bağlıdır. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ümumtəhsil məktəb-

lərində kimyadan nəzəri biliklərin əldə edilməsi və bacarıqların formalaşmasında şagirdlərin 

müstəqil işlərinin əhəmiyyəti vurğulanmaqla, dərnək məşğələlərinin əsas fəaliyyət istiqamət-

ləri açıqlanır, bu sahədə mövcud çatışmazlıqlar göstərilir və onların aradan qaldıırılması üçün 

tövsiyə xarakterli təkliflər verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta və orta ümumtəhsil məktəb-

lərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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А.Дж. Махмудова 

 

Роль самостоятельной работы студентов в приобретении 

теоретических знаний и умений по химии 

 

Резюме 
 

Одна из важнейших задач, поставленных в настоящее время перед общеобразова-

тельной школой, состоит в том, чтобы дать учащимся необходимые знания, чтобы они 

надолго не забывали основы предметных наук, и сформировать у них привычки и уме-

ния применять эти знания в своей повседневной жизни. В успешном выполнении этих 

важных задач, помимо уроков химии, важную роль играют внеаудиторные мероприя-

тия, связанные с применением самостоятельной работы учащихся (организация практи-

ческой работы, решение задач по химии и т. д.). Основной целью обучения методам ре-

шения задач как самостоятельной работы студентов по химии является расширение 

кругозора учащихся, углубление их знаний, развитие творческих способностей и са-

мостоятельности на уроках, повышение интереса к химии. 

В статье также подчеркивается значение самостоятельной работы учащихся в при-

обретении теоретических знаний по химии и формировании умений и навыков в обще-

образовательной школе, разъясняется основное направление деятельности ассоциатив-
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ных упражнений, показаны имеющиеся недостатки в этой области, даются рекоменда-

ции по их устранению устранение. 

 

A.C. Mahmudova 

 

The role of students' independent work in acquiring  

theoretical knowledge and skills in chemistry 

 

Summary 
 

One of the most important tasks currently set before general education schools is to 

provide students with the necessary knowledge so that they do not forget the basics of subject 

sciences for a long time, and to form the habits and skills to apply this knowledge in their 

daily lives. In the successful performance of these important tasks, in addition to chemistry 

lessons, extracurricular activities related to the application of students' independent work 

(organization of practical work, problem solving in chemistry, etc.) play an important role. 

The main goal of teaching problem-solving methods as an independent work of students in 

chemistry is to expand students' outlook, deepen their knowledge, develop their creativity and 

independence in class, and increase their interest in chemistry. 

The article also highlights the importance of students' independent work in the acquisition 

of theoretical knowledge of chemistry and the formation of skills in general education 

schools, explains the main activity direction of association exercises, shows existing 

deficiencies in this field, and gives recommendations for their elimination. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.08.2022 
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Biologiyanın tədrisində “Canlılar və ətraf mühit” məzmun  

xətti üzrə mövzuların tədrisində “Tədqiqatın aparılması”  

metodunun tətbiqi 
 

Elnurə Fazil qızı Səfərova 
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti 
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Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. H.M. Hacıyeva, 

                p.ü.f.d., dos. G.N. Hacıyeva 

 

Açar sözlər: tədqiqat, bilik, metod, biologiya, məzmun, dərman, bitki  

Ключевые слова: исследование, познание, метод, биология, содержание, лекарст-

во, растение 

Кеу words: research, knowledge, method, biology, content, medicine, plant 

 

Biologiya fənninin məqsədi şagirdlərə canlılara dair zəruri bilik və bacarıqlar mənimsət-

məklə onlarda ekoloji mədəniyyət, estetik zövq, humanist və vətənpərvərlik keyfiyyətləri for-

malaşdırmaqdan ibarətdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi üçün: ümumi orta təhsil səviyyə-

sində şagirdlərdə canlı aləmin yaranması, quruluşu, funksiyaları, təsnifatı, yayılma qanunauy-

ğunluqları, inkişafı və mühafizəsi, onların bir-biri ilə və cansız aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi, mad-

di aləmin vəhdət təşkil etməsi barədə ümumi təsəvvürlər formalaşdırılır, onlarda özünə, ətraf 

mühitə qayğıkeş və həssas münasibət yaradılır; tam orta təhsil səviyyəsində şagirdlərdə həya-

tın əmələ gəlməsi, hüceyrə, üzvi aləmin inkişafı və təkamülü, insanın mənşəyi, genetika və 

seleksiyanın əsasları, ekologiyanın problemləri və həlli yolları, biotexnologiya, bionika, mik-

robiologiya haqqında anlayışlar yaratmaqla müvafiq bilik və bacarıqlar, canlı maddi aləmin 

tamlığı və vəhdət təşkil etməsi haqqında elmi dünyagörüş və məntiqi təfəkkür formalaşdırılır 

(5). 

Fəal təlim üsulları şagirdlərə, xüsusilə də yeniyetmələrə problemlərin həllinin müstəqil ax-

tarışı və təlim prosesində tədqiqat fəaliyyətinin təşkili, yeni biliklərə yiyələnmək, yaradıcı dü-

şünmə qabiliyyətlərinin inkişafı üçün ən münasib şərait yaradır. Biologiyanın tədrisində “Təd-

qiqat” metodunun klaster, Beyin həmləsi, müzakirə, anlayışın çıxarılması, karusel, BİBÖ, 

auksion, Venn diaqramı, ziqzaq və s. üsullardan geniş istifadə oluna bilər. 

Biologiya fənni üzrə müəyyənləşdirilmiş məzmun xətləri fənn üzrə ümumi təlim nəticələ-

rinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmunun zəruri hissələridir.  

Biologiya fənni üzrə aşağıdakı məzmun xətləri müəyyən edilmişdir:  

— Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi  

— Bioloji proseslər 

— İnsan və onun sağlamlığı  

— Canlılar və ətraf mühit 

“Canlılar və ətraf mühit məzmun xətti üzrə şagirdlər canlıların bir-biri ilə və cansız aləmlə 

qarşılıqlı münasibətlərini müəyyənləşdirir, təbiətlə təmasda olmaq və ondan istifadə mədəniy-

yətinə, ekoloji amillər və bu amillərin qarşılıqlı əlaqələri haqqında biliklərə yiyələnirlər. Əldə 

olunmuş bilik və bacarıqlar qlobal və regional ekoloji problemləri doğuran səbəbləri araşdır-

maqla yanaşı, canlılar aləmindən davamlı inkişaf naminə istifadəyə imkan yaradır” (1). 
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Nümunə olaraq “Canlılar və ətraf mühit” məzmun xəttinə aid 6-cı sinif mövzularını aşa-

ğıda qeyd edirəm: (2) 

4.1.1 VƏTƏNİMİZİN TƏBİƏTİ 

1.1.4 4.1.1 CANLILARIN TƏSNİFATI 

2.1.1 4.1.1 TOXUMUN CÜCƏRMƏSİ 

2.1.1 4.1.1 CANLI ORQANİZMLƏRİN MƏSKUNLAŞMASI VƏ YAYILMASI 

4.1.1 ORQANİZMLƏRİN MÜHİTLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 

4.1.1 TƏBİİ BİRLİKLƏR 

“Canlılar və ətraf mühit” məzmun xətti üzrə olan “Dərman bitkilərinin müalicəvi xüsusiy-

yətləri və onlardan istifadə qaydaları” mövzusunun carı planlaşdırmasını verməklə “Tədqiqat 

metodu”nun tətbiqi əhəmiyyəti aşağıdakı nümunədə göstərilmişdir. 

Mövzu: Dərman bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri və onlardan istifadə qaydaları  

Alt standartlar:  

3.2.2. Müalicəvi əhəmiyyətinə görə dərman bitkilərini qruplaşdırır. 

4.2.1. Yerli şəraitdə canlıların qorunmasına dair müşahidələr əsasında mülahizələrini şərh 

edir. 

Təlim nəticələri: 

 Müalicəvi əhəmiyyətinə görə dərman bitkilərini qruplaşdırır.  

 Dərman bitkilərinin qorunmasına dair müşahidələr əsasında mülahizələrini şərh edir. 

İnteqrasiya: Fənlərarası: Həyat bilgisi 4.1.1. 

Fənn axili: 6-cı sinif mövzu: 51. Dərman bitkiləri. Səh. 150 

Təlim forması: kollektiv və qruplarla 

Təlim üsulu: Əqli hücum, klaster, BİBÖ 

Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, rəngli markerlər 

DƏRSİN GEDİŞİ 

Motivasiya: Sinfə video təqdim edilir və şagirdlərə yönləndirici suallar verilir. 

1. Bitkilərin əhəmiyyəti nədir? 

2. Bitkilər olmasa nə baş verməz? 

3. Bitkilərin insanların həyatında nə kimi rolu vardır?  

Daha sonra BİBÖ cədvəli qurulur nəyi bilirəm və nəyi bilmək istəyirəm hissələri uşaqların 

cavabları əsasında doldurulur (3). 

Tədqiqat sualı: Hansı dərman bitkiləri vardır və onların əhəmiyyəti nədir? 

Tədqiqatın aparılması:  

İŞ VƏRƏQİ 1.  

1. Uyğunluğu müəyyən edin. 

a. Soyuqdəymə zamanı istifadə olunan bitkilər. 

b. Həzm prosesini yaxşılaşdıran bitkilər. 

c. Sakitləşdirici təsirə malik bitkilər. 

1. Valerian, damotu, yemişan. 

2. Çobanyastığı, nanə, soğan, sarımsaq. 

3. Yerkökü, çuğundur, kələm, kartof. 

2.Kökündən gövdəsindən meyvəsindən və çiçəklərindən istifadə olunan dərman bitkilərini 

qeyd edin. 

İŞ VƏRƏQİ 2. 

1. Suallara cavab yazın. 

1) Hansı bitkilər dərman bitkiləri adlanır?  
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2) Müalicə məqsədilə bitkilərin hansı orqanlarından istifadə olunur? 

3) Dərman bitkilərinin insan həyatında əhəmiyyəti nədir? 

4) Hansı dərman bitkilərini tanıyırsınız?  

5) Onların oxşar və fərqli cəhətlərini göstərin. 

2. Şifrələnmiş dərman bitkilərinin adını tapın. 

Utolikkək, ümüzüşuq, utomınxa, bəndəlig, çamurrad, ibotrəuu 

İŞ VƏRƏQİ 3. Cədvəli tamamlayın. 

2. Şifrlənmiş dərman bitkilərinin adını tapın: daqarlığı, paybağrağaı, saynıtoçabığ, ubinrut, 

bədınavəda, şeyamin və s. 

İnformasiya mübadiləsi. 

Şagirdlər sıra ilə işlərini təqdim edir, digər şagirdlər bir-birilərinin işləri ilə tanış olur. 

Səhvlər və əlavələr qeyd olunur. 

İnformasiya müzakirəsi: müəllim təqdimatdan alınan cavablara əsasən şagirdlərə suallarla 

müraciət edir və onları öz mülahizələrini əsaslandırmağa sövq edir. 

1. Dərman bitkilərini harada toplamaq olar? 

2. Dərman bitkilərinin nə kimi əhəmiyyəti var? 

3. Dərman bitkilərindən istifadə etmək məsləhətlidirmi? 

4. Dərman bitkiləri əsasən hansı xəstəliklərdə istifadə edilir? 

5. Dərman bitkilərini necə toplamaq lazımdır? 

6. Dərman bitkilərini necə saxlamaq lazımdır? 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Motivasiya mərhələsində qurulan BİBÖ cədvəli tamamlanır. 

Müəllim diqqəti tədqiqat sualına yönəldərək şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirir. Dərsin 

tamlığını (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) qorumaq məqsədilə dərman bitkilərinin top-

lanması qaydası izah edilməlidir. Müalicə məqsədilə bəzi bitkilərin çiçəklərindən, gövdə və 

yarpaqlarından, digərinin isə meyvə və toxumlarından istifadə edilir. Çiçəkləri quru havalarda 

ləçəklər üfüqi vəziyyətdə olarkən toplamaq məsləhətdir. Toplanmış xammal örtülü yerdə və 

ya xüsusi quruducularda 40° C qədər temperaturda 5 sm-ə qədər nazik qat şəklində sərilməklə 

qurudulmalıdır. Qurudulma zamanı çiçəklərin tökülməməsi üçün onları çevirmək məsləhət 

görülmür. 

Dərsin sonunda siniflə birlikdə klaster tamamlanır. 

Yaradıcı tətbiqetmə: Hər bir şagird seçdiyi dərman bitkiləri haqqında mətn tərtib edib təq-

dimat hazırlasın. 

Qiymətləndirmə və ya refleksiya: 

Qiymətləndirmə meyarları: Qruplaşdırma va şərhetmə. 

Məqalənin aktuallığı. Biologiyanın tədrisində “Tədqiqatın aparılması” metodunun klas-

ter, Beyin həmləsi, müzakirə, anlayışın çıxarılması, karusel, BİBÖ, auksion, Venn diaqramı, 

ziqzaq və s. üsullarındandan geniş istifadə olunur. Xüsusilə “Canlılar və ətraf mühit” məzmun 

xətti üzrə tədris olunan mövzulara bu üsulların tətbiqi, dərsin keyfiyyətini və şagirdlərin mə-

nimsəmə dərəcəsini yüksəldir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Biologiyanın tədrisində “Canlılar və ətraf mühit” məzmun xət-

tinə aid mövzuların tədrisində “Tədqiqatın aparılması” metodunun tətbiqi geniş və məqsədə-

uyğundur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. VI-XI siniflər üzrə “Canlılar və ətraf mühit” 

məzmun xətti üzrə mövzular seçilərək, “Tədqiqatın aparılması” metodundan istifadə etməklə 

tədrisi praktik əhəmiyyətlidir. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə 

və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 125 

Ədəbiyyat 

 
1. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün biologiya fənni üzrə təhsil 

proqramı (kurikulum). Bakı, 2013. 

2. G.Hacıyeva, E.Səfərova, S.Axundova Biologiyanın tədrisi metodikasının laborator və 

seminar məşğələləri. SDU-nun nəşriyyatı, 2020. 

3. G.Hacıyeva. Biologiyanın tədrisi metodikasının mühazirə materialları. ADPU-nun nəş-

riyyatı, 2019. 

4. Biologiya. Metodik vəsait. 6-11siniflər. Bakı, 2022. 

5. E.F.Səfərova. Biologiyanın tədrisində həyati bacarıqların aşılanması ilə şagird şəxsiyyə-

tinin formalaşdırılması. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018. 

                

     Э.Ф. Сафарова  

 

Применение методов «Исследования» в преподавании  

предметов, относящихся к линии содержания «Животные и 

окружающая среда» в преподавании биологии 
 

Резюме 

 
В статье отмечается, что в предмете «Биология» выделяют 4 содержательные линии 

– «Строение и разнообразие живого», «Биологические процессы», «Человек и его здо-

ровье», «Живое и окружающая среда». Приводится в примерном текущем планирова-

нии. При обучении теме использовались методы кластера, мозгового штурма и BİBÖ. 

Используя кластерный метод, мы создаем условия для того, чтобы учащиеся думали 

подробно и глубоко, а используя метод BİBÖ, мы даем учащимся возможность уста-

новить связь между предыдущими знаниями и опытом и новыми знаниями. 

 

E.F. Safarova 

 

Application of “Research” methods in the teaching of subjects related to 

the content line “Animals and environment” in the teaching of biology 
 

Summary 

 
In the article it is noted that in the subject “Biology” there are 4 content lines -  “Structure 

and diversity of life”, “Biological processes”, “Human and his health”, “Living and 

environment”. İs shown in an example of current planning. The methods of cluster, 

brainstorming and BİBÖ were used when teaching the topic. Using the cluster method, we 

create conditions for students to think in detail and deeply, and using the BIBÖ method, we 

give students the opportunity to establish a connection between previous knowledge and 

experience and new knowledge. 
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Məşhur Amerika psixoloqu K. Rocers müəllim sənəti haqqında danışarkən qeyd edirdi ki, 

“Əgər mən müəllim olsaydım, özümə belə suallar verərdim: 

1. Oxuyan və inkişaf edən bir insanın daxili aləmini öyrənə bilirəmmi? Bu aləmə xüsusi 

bir emosionallıqla yanaşmağı bacarırammı? 

2. Uşaqları insanlar və onların daxili aləmi ilə tanış etmək, onları maraq dairəsi yaradan və 

dünyagörüşünü inkişaf etdirən kitab və bütün bilik mənbələrinə cəlb edə bilmək qədər yara-

dıcı bir insanammı? 

3. Uşağın, ideyalarından hissləri, hisslərindən ideyaları yaranan yetkin bir insan olmağına, 

böyüməyinə kömək göstərə bilərəmmi?” 

Bu baxımdan, digər elm sahələrində olduğu kimi, biologiya müəlliminin də şəxsi və peşə 

keyfiyyətləri, onun pedaqoji ustalığını və metodiki qabiliyyətini artırmaq üçün ali məktəb-

lərdə müəllim hazırlığını yüksək səviyyədə həyata keçirmək lazımdır. Müəllim hazırlığı bütün 

dövrlərdə ən aktual məsələlərdən olmuşdur. Belə ki, bütün cəmiyyətdə millətin gələcəyinin 

bilavasitə müəllimlə, onun hazırlıq və səriştəlik dərəcəsi ilə sıx surətdə bağlı olması hamıya 

aydındır. Təsadüfi deyildir ki, bəşər tarixində son dərəcə böyük rol oynamış ən böyük şəx-

siyyətlər belə yetişmiş olduqları səviyyəyə görə həmişə müəllimlərinə minnətdar olduqlarını 

bildirmişlər. Bu da tamamilə təbiidir. Belə ki, hər hansı bir səxsiyyətin yetişməsində onun 

müəllimlərinin təbiəti, düşüncə tərzi, dünyagörüşü, hadisələrə baxış prinsipi bu və yaxud di-

gər dərəcədə onun şəxsiyyət kimi yetişməsində və formalaşmasında dərin iz qoyur. 

Gələcək müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblərin üçüncü qrupu psixi proseslərin inkişafı 

problemini əhatə edir. Gələcək müəllimin əqli özünütərbiyəsinin mərkəzi problemi onda pe-

daqoji təfəkkürün inkişaf etdirilməsidir. Bu zaman təfəkkürün konkret pedaqoji vəziyyətlərin 

təhlili, müvafiq konkret vəziyyətlərdə pedaqoji problemlərin müəyyənləşdirilməsi, məsələ-

lərin həlli variantlarının işlənib hazırlanması və s. kimi mərhələləri təzahür edir. 

Müəllim müxtəlif tip vəzifələri həll etməli olur. Buraya daxildir: strateji, taktik və ope-

rativ. Onlardan birinciləri təlim və tərbiyə işinin ümumi perspektivləri ilə bağlıdır. İkinci vəzi-

fələr vaxt baxımından məhduddur, onlar mərhələlidir. Üçüncülər anidir, qısa zaman ərzində 

baş verən vəziyyətlərdə yaranır. Lakin müəllim hansı vəzifəni yerinə yetirməsindən asılı ol-

mayaraq o, müəyyən üsul və bacarıqlardan istifadə edir ki, onlar, öz növbəsində, pedaqoji tə-

fəkkürün kateqoriyalarında ifadə olunan səciyyəvi əqli (hərəkətləri) əməlləri özündə bir-

ləşdirir. 

Müəllimin təfəkkürünün ilkin və eyni zamanda daha ümumi və daha əsas səviyyəsi onun 
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pedaqoji inama söykənən metodoloji təfəkkürüdür. Bu səviyyədə müəllimdə onun daha vacib 

olan pedaqoji qabiliyyəti - pedaqoji təzahürlərə həssaslığı meydana gəlir. Məhz o öz fəaliy-

yətində düzgün bələdləşməkdə, düzgün istiqamət götürməkdə (tərbiyə olunanların inkişafının 

imkanlarına, təlim və tərbiyənin roluna inanmaz, pedaqoji prosesin dialektikasını, onun daxili 

ziddiyyətli xarakterini, onda baş verən kəmiyyət və keyfiyyətlərinin dəyişilmələrini görmək; 

pedaqoji vəziyyətləri düzgün araşdırmaq və qiymətləndirməyi və təhlil etməyi) müəllimə im-

kan verir. 

Bu səviyyədə pedaqoji təfəkkür müəllimdə aparıcı ideyaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Bunsuz onun əməyi məqsədyönlü və müvafiq nəticənin əldə edilməsi imkanından məhrum 

olardı. Ətraf həyatı yaxşılığa doğru dəyişmək üzrə şagirdlərin şüurlu və aktiv fəaliyyətini təş-

kil etmədən tərbiyədə lazımi nəticələr qazanmaq çətin olur. Müəllimin strateji təfəkkürü onun 

bütün fəaliyyətini tənzimləyir. 

Yeni standartlar biologiya fənni də daxil olmaqla şagirdlərin müstəqil işi üçün vaxt nor-

malarının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını nəzərdə tutur. Biologiyanın tədrisində keys  tex-

nologiyasından istifadə edərək fənni daha da maraqlı, müasir formada öyrətmək olar.  Biolo-

giya dərslərində keys texnologiyasından istifadə yeni biliklərə səbəb olan situasiyalar yarat-

mağa imkan verir. Eyni zamanda şagirdlərdə  kollektiv əməkdaşlıq, yoldaşcasına qarşılıqlı 

yardım bacarıqlarını formalaşdırır. Keys (ingilis dilindən - hal, hadisə, vəziyyət) – bu metod-

ların həlli üçün kollektiv və ya fərdi axtarışı əhatə edən praktiki problemlərin tərtib edildiyi 

tədris materialları toplusudur. Keys real hadisələrin təsviridir. Müəllif tərəfindən şagirdlərin  

diskussiya yaratmaq məqsədilə, situasiyanın analizi və qərarların qəbulu ilə nəticələnən hadi-

sələrin təsviridir.   

Keys texnologiyası şagirdlərin təhsil və idrak fəaliyyətini daha məhsuldar təşkil etmək 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müəllimlər keys texnologiyasından istifadə əsasında bioloji mate-

rialı təhlil etmək bacarığını formalaşdıra bilərlər. Bunun  üçün onlar keysin müxtəlif növləri 

haqqında aydın təsəvvürə malik olmalıdırlar. Keys texnologiyası şagirdləri bioloji materialı 

təhlil etmək bacarığını öyrənməyə yönəldir. Onun fərqləndirici xüsusiyyəti real həyatdan gö-

türülmüş faktlar əsasında problemli vəziyyətin təsviridir. Keys metodundan istifadə edən 

müəllimin işinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, o, nəinki öz qabiliyyətini maksimum dərəcədə 

reallaşdırır, həm də onları inkişaf etdirir. Bu texnologiyada  müəllimin fəaliyyətinin əsas məz-

mununa bir neçə funksiyanın icrası daxildir: tədris, tərbiyə, təşkilatçılıq və tədqiqat. 

Tədris prosesində keyslə işləmə texnologiyası nisbətən sadədir və aşağıdakı mərhələləri 

əhatə edir: şagirdlərin  materialları ilə fərdi müstəqil işi - əsas problemin baxışı və onun həlli 

yollarını razılaşdırmaq üçün kiçik qruplarla da işləmək olar;  ümumi müzakirədə (təhsil qrupu 

daxilində) kiçik qrupların nəticələrinin təqdimatı və yoxlanılması. Keys metodunu həyata ke-

çirmək istəyən, demək olar ki, hər bir müəllim xüsusi ədəbiyyatı öyrənərək, təlim keçdikdən 

sonra kifayət qədər peşəkarlıqla bunu tətbiq edə bilər. Biologiya dərslərində istifadə oluna bi-

lən təlim prosesini aktivləşdirən keys texnologiyalarını nəzərdən keçirək:  

Keysin növləri: 

Öyrədici keyslər — əsas vəzifəsi öyrətməkdir; 

Praktik keyslər — real həyatı situasiyaları əks etdirir; 

Elmi-tədqiqat keysləri — tədqiqat fəaliyyətlərini həyata keçirməyə istiqamətləndirilir. 

Keys texnologiyası üsulları: 

— hadisə üsulu; 

— işgüzar yazışmaların təhlili;  

— situasiyalı təhlil. 
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Keys dərslərində müəllim şagirdlərə vəziyyəti təsvir edən hadisə haqqında məlumat, çətin 

vəziyyətdən çıxış, yardım üçün məsləhətlər və bir sıra suallar olan materialları paylayır. Şa-

girdlər bu materiallarla işləyirlər. Məsələn,  

Hadisə üsulu: Keys “Qanköçürmə”. 

Hələ qədim yunanlar (Pifaqor, Homer, Ovid) insanlara müalicə etmək məqsədi ilə insan 

və ya heyvan qanı verirdilər. Təbii ki, bu bir fayda vermirdi. 1492-ci ildə Roma papası VIII 

İnnokentiy gənc qalmaq niyyəti ilə 10 yaşında uşaqların qanından qanköçürmə yolundan isti-

fadə edərək qəbul edirdi. Nəticədə həmin uşaqlar, həm də papa öldülər. 1667-ci ildə Fransada 

J. Deni qanın venadaxili köçürülməsi yolu ilə bir xəstə gəncə quzunun qanını vurmuşdu. Bu 

yad qan gəncin bədənində çox ağır reaksiyaya səbəb oldu. Amma buna baxmayaraq xəstənin 

orqanizmi tab gətirdi və nəticədə gənc sağaldı. Belə uğurlu nəticəyə həkimləri çox-çox se-

vindilər. Amma növbəti qan köçürmə prosesi uğursuz oldu. Bundan sonra qanköçürmə 150 il 

qanun tərəfindən qadağan olundu. 

1819-cu ildə İngiltərədə bir qadının doğum zamanı itirdiyi qan əvəzinə ona donor qanı kö-

çürüldü. Bu çox uğurlu oldu. Buna baxmayaraq belə proses hər zaman uğurlu olmurdu. Sonra 

alimlər anladılar ki, bütün insanların qanı bir-birinə düşmür. 

Sual: 

Həkimlər ilk dəfə qanköçürəndə nəyi nəzərə almamışdılar? 

Nəyə görə bəzi hallarda bir insanın qanı digərinə yaxşı, amma başqa hallarda isə məhv-

edici  təsir edir? 

İnsan qanı haqqında ən əsas nəyi bilməlidir? 

Qanın itirmiş insana həkim olmadan necə  yardım etmək olar? 

İşgüzar yazışmalar təhlilli:  Keys “Vitaminlər.” 

N.İ. Lunun Yava adalarında həbsxana həkimi kimi çalışırdı. O, müşahidə etdi iki, Yava 

adasında yayılmış beri-beri xəstəliyi həbsxanada rast yox idi. Bunun sirri  nə idi? 

Yava adasının belə sirli olmasının səbəblərini necə öyrənmək olar? 

Aşağıdakı variantların düzgün cavabını təyin edin. 

Adadakı insanların qidalarının siyahısının tutulması. 

Həbsxanada olanların qidalarının siyahısının tutulması. 

Bütün ərzaqların dəqiq analizi, oradakı vitaminlərin  siyahısı. 

Situasiyalı analiz metodu: Keys “Suda — quruda yaşayanların müxtəlifiyi.” 

Yerli fermerlər məyus olmuşdular. Suda — quruda yaşayanlar ev quşlarının sayını azal-

dırdılar. Onlar ördək və toyuq balalarını yeyirdilər. Sahildə sudan çıxıb cücələri tutub suya 

aparırdılar. 

Bu hansı suda — quruda yaşayandır? 

Bu heyvanı suda — quruda yaşayanların hansı dəstəsinə aid etmək olar və  nə üçün? 

Bunlarla necə mübarizə aparmaq olar? 

Mövzu: ”Qida zənciri” 

1953-cü ildə bir yapon kəndində insanlar məlum olmayan bir xəstəliyə yoluxmuşdular. Bu 

xəstəlik insanların sinir sisteminə təsir etmişdir. Eyni zamanda insanlar eşitmə, görmə, his-

setmə qabiliyyətlərini itirmişdilər. Həkimlər diaqnoz qoydular ki, bu civə ilə zəhələnmədir. 

Sual yaranır ki, civə burada necə rast gəlinib. Bu kənd dəniz körfəzinin yanında yerləşir. Bu 

körfəzə də kimya zavodları öz tullantılarını atırdılar. Dəniz suyunda civənin faizi çox idi. 

Bu hadisənin səbəbini  necə izah edə bilərsiniz? 

Qida zəncirini sadalayın. 

Hansı qida zənciri daha böyükdür: suda və ya quruda olan qida zənciri? 
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Bunu misallarla sübut edin. 

Ekosistemdə maddələr mübadiləsi hansı şəkildə baş verir? 

Hadisələrə aid sənədlərdə olan mətndən başqa şagirdlərə aşağıdakı formada suallar da  

verilir: 

Burada problem nədir? 

Onun  baş verməsinin səbəbləri nədir? 

Vəziyyəti necə izah edə bilərsiniz? 

Problemin mümkün həll yollarını sadalayın və ən yaxşılarını seçin. 

Dərsin sonunda şagirdlər öz fikirlərinin və həll yollarının bir-biri ilə müzakirəsindən sonra    

təqdimat edirlər. Keys tədqiqatları həm fərdi, həm də qrupla ola bilər. İşin nəticələri həm ya-

zılı, həm də şifahi şəkildə təqdim edilə bilər. Son zamanlar iş nəticələrinin multimedia təq-

dimatı şagirdlər arasında getdikcə populyarlaşır. Keyslərlə tanışlıq həm birbaşa dərsdə, həm 

də əvvəlcədən (ev tapşırığı şəklində) baş verə bilər. Müəllim həm hazır vəziyyətlərdən istifadə 

edə, həm də özü bunu yarada bilər. Mənbələr çox müxtəlif ola bilər: problemli real vəziyyət-

lər, maraqlı tarixi faktlar, ədəbi mənbələr. Eyni zamanda, keyslər təlimin müxtəlif mərhələlə-

rində istifadə oluna bilər: təlim prosesində və nəzarət prosesində. Müasir həyatın bütün sahə-

lərində geniş istifadə olunan yeni informasiya texnologiyaları böyük təhsil potensialına ma-

likdir. Biologiya dərslərində videomateriallarla işin məqsədyönlü təşkili şagirdlərin təhsil mo-

tivasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Ən böyük effekt ənənəvi və interaktiv təlim tex-

nologiyalarını bir-birini kombinasiya edəndə, əlaqəli, bir-birini tamamlama nəticəsində əldə 

edilə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Biologiya müəllimlərində və ali pedaqoji məktəblərin tələbələrində 

öz ixtisaslarına olan maraq, bilik və bacarıqlarının artırılması baxımından məqalə aktual əhə-

miyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq biologiyanın təd-

risi metodikası fənnində keys texnologiyası və onun tətbiqinin əhəmiyyəti haqqında məlumat 

verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin  müəllimləiri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
В современном глобализованном мире подготовка учителей имеет особое значение. 

Итак, всем ясно, что в современную эпоху все решает разум, знания и грамотность. 

Компетенция учителя предполагает также практическую подготовку, приобретение 
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основных педагогических навыков. Многочисленные педагогические воздействия, ре-

ализующие функции обучения и воспитания, реализуются при малом объеме педаго-

гического мастерства. 

 

G.N. Hajiyeva 

 

Use of case technology in biology lessons 

 

Summary 

 
In the current globalized world, teacher training is of particular importance. So, it is clear 

to everyone that in the modern era, everything is solved by reason, knowledge and literacy. 

The teacher's competence also implies practical training, acquisition of basic pedagogical 

skills. Numerous pedagogical effects that carry out the functions of training and upbringing 

are realized with a small amount of pedagogical skills. 

 

           Redaksiyaya daxil olub: 01.09.2022 

 
 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 131 

İbtidai siniflərdə təlim keyfiyyətini yüksəldən  

qeyri-standart dərslər haqqında 
 

Günel Təbriz qızı İsrafilova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi 

E-mail: Israfilova899@mail.ru 
 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos.G.N. Məmmədova, 

                p.ü.f.d., dos.Z.F. Kazımov  
 

Açar sözlər: şagird, təhsil, təlim, qeyri-standart dərs, ibtidai sinif, keyfiyyət 

Ключевые слова: ученик, образование, обучение, нестандартный урок, начальная 

школа, качество 

Key words: pupil, education, training, non-standart lesson, primary school, quality 
 

Hal-hazırda nəzəri və praktik pedaqogikada qeyri-standart dərslərin yüzdən çox variantı 

təsvir olunur, lakin hələ də onların vahid tipologiyası mövcud deyildir. XX əsrin 90-cı illə-

rindən başlayaraq bu sahədə bir sıra tədqiqatlar aparılır və aparılmaqdadır.  

İ.P. Podlasının “Pedaqogika” adlı dərs vəsaitində onlarla qeyri-standart dərs tipləri ayırd 

edilir (36 tip sadalanır), o cümlədən dərs-işgüzar oyun, nitq oyunları dərsləri, “Möcüzələr 

meydanı” tipli oyun dərsləri və s. (4, s. 218). Bu dərslərin eyni və ya bir-birinə yaxın tipə aid 

olduğunu görsək də, onlar ayrı-ayrı tiplərə aid edilir. 

Ə.Paşayev və F.Rüstəmov birgə yazdıqları dərs vəsaitində qeyri-standart dərslərin ən çox 

yayılmış 19 tipini göstərir və qeyd edirlər ki: “... qeyri-standart dərslər öz məqsədinə, təş-

kilinə, keçirilmə metodikasına görə qeyri-adi dərslərdir, onlar ciddi strukturu, müəyyən iş re-

jimi olan gündəlik tədris məşğələlərinə nisbətən şagirdlərin daha çox xoşuna gəlir” (1, s. 

217).  

A.V.Xutorskoy “Müasir didaktika” vəsaitində (6) demək olar ki, elə həmin 36 dərs vari-

antı sadalanıb. Qeyd edək ki, hər iki tədqiqatçı qeyri-standart dərs tipindən bəhs etsə də, ma-

hiyyət etibarilə onun ayrı-ayrı formalarının adlarını çəkir, bu zaman onların çoxunu bir və ya 

yaxın olan tiplərə aid etmək olar. Məsələn, A.V.Xutorskoy dərslər-oyunlar, dərslər-işgüzar 

oyunlar, dərslər-rollu oyunlar və s. müxtəlif tip adlandırır. 

T.A.Stefanovskayanın təklif etdiyi tipologiyanın əsasını, müəllifin sözlərinə əsasən, “qey-

ri-standart dərsin keçirilmə forması təşkil edir. Bunlar yarışma və oyun formasında olan 

dərslər (yarış, rollu oyunlar); ictimai ünsiyyət formasında olan dərslər (mətbuat konfransı, 

auksion); ictimai-mədəni tədbirləri imitasiya edən dərslər (qiyabi ekskursiya, ədəbiyyat ota-

ğı); fantaziyaya əsaslanan dərslər (nağıl dərs); digər təşkilati strukturlarla kombinəolunmuş 

dərslər (məsləhət dərsi, seminar dərsi); ənənəvi sinifdən kənar iş formalarının (ŞHK, “yaxşı 

bilənlər klubu”) dərsdə keçirilməsi və s.” (5, s. 318).  

Hal-hazırda qeyri-standart dərsin nəzəriyyəsi və təcrübəsi sahəsində ən dolğun və məz-

munlu işlərdən biri S.V.Kulneviçin və T.P.Lakosetinanın vəsaitləridir (2; 3).  

İbtidai siniflərdə daha çox istifadə olunan və şagirdlərin təlim keyfiyyətinin yüksəldilmə-

sində geniş imkanlara və təsirə malik olan qeyri-standart dərslərin bəzilərinin məzmununu nə-

zərdən keçirək.  

Dərs-səyahət. Dərs xəyal edilən səyahət şəklində aparılır. Yoldakı dayanacaqlar dərsin 

mərhələləridir. Dərsin təlimatçısı müəllim və ya hazırlaşdırılmış şagird ola bilər. Şagirdlərə 

tədqiq olunan landşaftın vəziyyətini müəyyən etdikləri marşrut vərəqi verilir. Sonra uşaqlar 

mailto:Israfilova899@mail.ru
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səyahət üçün zəruri olan hər şeyi - nəqliyyatı, təchizatı, geyimi seçir. Dərs praktiki tədqiqat, 

əyani təsvir vəsaitləri, səyahət zamanı dayanacaqlarda rast gəlinən təbiət obyektləri haqqında 

söhbətlər və hesabatlar şəklində qurulmuşdur. Müəllim dayanacaqları əvvəlcədən planlaşdırır. 

Məsələn, 3-cü sinifdə “Həyat bilgisi” fənnindən “Materiklər” mövzusunun öyrənilməsi zama-

nı dairəvi səyahət zamanı şagirdlər hər qitədə dayanır və Amerika, Afrika, Avstraliyanın və s. 

təbiətinin fərqli xüsusiyyətlərini öyrənir. Səyahət zamanı şagirdlər yol qeydləri, eskizlər hazır-

layır, marşrut vərəqini doldurur. Səyahət başa çatdıqdan sonra “görülmüş” təbiət obyektləri 

haqqında hesabat hazırlanır.   

Dərs-mətbuat konfransı. Bu dərsin məqsədi mövzu və ya hər hansı məsələ ilə bağlı ma-

terialın təkrarlanmasıdır. Dərs dörd hissədən ibarətdir: mətbuat mərkəzinin “əməkdaşlarının” 

“jurnalistlərin” suallarını cavablandırması; redaksiya tapşırıqlarının hazırlanması və tərtibatı – 

hər bir “jurnalist” sualına əldə etdiyi cavablar əsasında jurnalda qeyd aparır; görülmüş iş haq-

qında hesabat; ümumiləşdirmə aparılması və ekspress-qəzetin buraxılması. 

Dərsdə növbəti iş planlaşdırılır: mətnə əsasən, əsərdən olan “qonaq” ilə konfrans keçiril-

məlidir. Qonaq rolu ən yaxşı hazırlaşmış şagirdə həvalə olunur, qalanları jurnalistlərdir. Hamı 

sual hazırlayır.  

Növbəti dərsdə masalar ayrılır, onların arxasında jurnalistlər qeyd kitabçaları, “foto aparat-

ları” ilə əyləşir. Hər birinin qarşısında qəzet və ya jurnalın, yəni təmsil etdikləri nəşrin adı 

olan lövhəcik qoyulur.  

“Qəhrəman” sualları cavablandırmaq üçün çətinliklə vaxt tapır: hər kəs sonradan oxucu-

larına çatdırmaq üçün daha çox sual verməyə çalışır.  

Dərs-yarış. Əvvəlcədən dərs üçün komandalar və jüri formalaşdırılır. Jüri tapşırıqları se-

çir. Dərsə ilkin hazırlıq başlayır. Dərsdə bir neçə müsabiqə vardır.    

1-ci müsabiqə. Plakatın üzərində ……… ifadələri vardır. Hər cümlənin qarşısında zərf 

vardır, düzgün cavab olan kağız onun içərisinə qoyulur.  

2-ci müsabiqə. Komanda üzvləri krossvordları həll edir. 

3-cü müsabiqə. “……. necə bilirik? Plakat üzərində …… nömrələmək lazımdır ki, bu 

nömrə ……… adına uyğun gəlsin”. 

4-cü və 5-ci müsabiqələr. Müstəqil iş. 

Komandalardan tapşırıqların həlli və  izahat vermək tələb olunur; daha sonra – kapitanlar 

müsabiqəsi olur.  

Dərs ümumiləşdirilmə aparılması və qalib komandanın elan olunması ilə başa çatır.   

Hərrac dərsi. Məqsəd: mövzunu əyləncəli şəkildə təkrarlamaq, biliklərin təcrübi tətbiqini 

nümayiş etdirmək. 

Bu dərsin strukturu aşağıdakı kimidir: 

— salamlaşma; 

— sual-cavab zamanı mövzunun əsas hissəsinin təkrarlanması; 

— hərrac qaydalarının izah olunması; 

— əşyaların “satılması”; 

— musiqili fasilə; 

— “hərracın” davamı; 

— usiqili final; 

— yekun. 

Nümayiş masasının arxasında improvizə olunmuş kostyumlar geyinmiş aparıcılar yer alır. 

Ətrafında satılan əşyaların dairəvi şəkildə düzüldüyü firlanğıc onların qarşısındadır. Aparıcı 

fırlanğıcı hərəkətə gətirir; ox işarəsi hansı əşyanın “satılacağını” göstərir. Həmin əşyanı əldə 
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etmək istəyən alıcılar onun öyrənilmiş mövzu ilə əlaqəsini göstərməlidir. Növbə ilə cavab-

landırırlar; öyrənilmiş mövzu ilə əlaqəni göstərməlidirlər. Növbə ilə cavablandırırlar; hər ca-

vabdan sonra ikinci aparıcı ucadan sayır: bir, iki, …üç. 

“Üç” deyilənə qədər sonuncu cavab verən qalib gəlir.  

Qrup dərsləri. Dərsin aparılması üçün şagirdlərin masaları “T” hərfi şəklində düzülür. 

Hər bir “T” şəkilli masanın ətrafında məsləhətçi ilə qrup əyləşir: belə olduqda söhbət rahat 

olur. Qruplardan biri yerinə yetirilmiş tapşırığı “müdafiə” edir.   

Uşaqlar ilin dörd fəsli olmaqla dörd qrupa bölünmüşdür. Praktiki şəkildə “öz” fəslinin ən 

yaxşı olduğunu “sübut etmək” lazımdır. Hər birinin bacarıqları və maraqları xatırlanır. Hər bir 

qrup “dərin sirr” şəklində hazırlaşır. Suallar, viktorinalar tərtib olunur, musiqili müşayiət se-

çilir. Fəsillərin böyük, rəngarəng “pasportları” hazırlanır. Şəkil əvəzinə “öz fəslinin” portretini 

yaratmaq olar: Qar qız – qış, başında çələng, üzərində çiçəkli əlbisə olan çilli qız – yaz. Yayın 

üç rəsmi vardır: iyun, iyul və avqust – gündə qaralmış oğlanlar. Hamı birlikdə ilin hər fəsli 

haqqında inşa yazır. Sonra alçaq səsli musiqi və lövhədəki böyük, rəngli slaydlar fonunda bu 

inşalar oxunur.  

Nağıl dərslər. Azərbaycan xalq nağıllarının personajları tapşırıqlar verir, hədiyyələr 

təqdim edir, müsabiqələr fikirləşir. İmlaları mehriban meşəbəyi deyir, idman dərsini su pərisi 

aparır, yeni materiala Cırtdan kömək edir və s. Uşaqlar nağılları – dilçilik terminologiyası 

olan tapmacaları sevir. 

Nağılların öz təsirini, şirinliyini saxlaya bilməsi təsadüfi deyildir. 

Fantastik surətlər uşaqlar üçün misilsiz sevinc gətirir. Nağıllar uşaqlara ona görə yaxındır 

ki, orada cərəyan edən hadisələrin hamısı son dərəcə mümkün olan, əl çata biləcək bir şey ki-

mi görünür. Uşaqlar özlərini nağılların qəhrəmanı kimi təsəvvür edirlər. Nağıllarda iştirak 

edən sehrli qüvvələr uşaqların diqqətini daha çox özünə çəkir. Bu da təbiidir, çünki uşaq tə-

xəyyülü fantastik ünsürlərlə daha çox maraqlanır.    

“Qrammatika döyüşü” – nəzarətin oyun formalarından biridir. Mövzunun öyrənilməsi ba-

şa çatdıqdan sonra şagirdlərə iki qrupa bölünmək və növbəti dərsə qarşı komanda üçün suallar 

hazırlamaq təklif olunur. Burada yalnız dərslik materialları ilə istifadə olunmur – məlumat 

kitabçaları, vəsaitlər, bədii ədəbiyyat lazım olur. Növbəti dərsdə “döyüş” başlayır. Suallar çə-

tin, qeyri-adidir, onları cavablandırmaq maraqlıdır.  

Həm suallar, həm də cavablar qiymətləndirilir.  

Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, qeyri-standart 

dərslərin təşkil olunmasının çoxsaylı variantları mövcuddur. Tədris zamanı bunlardan səmə-

rəli istifadə olunması tədris prosesində şagirdlərin idrak fəallığının yüksəlməsinə, eləcə də on-

larda təhsilə maraq yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə imkan yaradacaqdır. Qeyri-standart 

dərslərin təşkili tədris materialı üzərində işin müxtəlif mərhələlərində - həm yeni biliklərin 

əldə olunduğu dərs zamanı, həm də bacarıqların formalaşdırılması, biliklərin ümumiləşdiril-

məsi və sistemləşdirilməsi, təkrar dərsləri zamanı mümkündür. 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərdə fənlərin tədrisinə qeyri-standart yanaşma şagird-

lərin inkişafına kömək edir, imkan və qabiliyyətlərini nəzərə almaqla onlarda yüksək təlim 

marağı yaradır. Bu baxımdan qeyri-standart dərslərdən istifadə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə  ibtidai siniflərin təlimində şagirdlərin idrak fəallığını 

inkişaf etdirən vasitə və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi amili kimi qeyri-standart dərslərin 

yeri, rolu işlənmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərin təlimində şagirdlərin idrak 

fəallığının inkişaf etdirilməsi üçün qeyri-standart dərslərin keçirilməsinin yeni və müasir me-
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todları işlənmişdir. Bunlardan dərsliklərin, metodik vəsaitlərin və proqramların hazırlanma-

sında, həmçinin praktik müəllimlərin fəaliyyətində geniş şəkildə istifadə edilə bilər.  
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Резюме 
 

Нестандартные уроки помогают развитию учеников. Это позволяет формировать 

более глубокий интерес к предмету. Позволяет учащимся самостоятельно расширять 

свои знания. В статье рассмотрено содержание некоторых нестандартных уроков, ко-

торые чаще используются в начальных классах и имеют широкие возможности и вли-

яние в повышении качества образования учащихся. Приемлемыми признаны 6 реко-

мендаций учителям по проведению нестандартных занятий в начальных классах. 

 

G.T. Israfilova 

 

On non-standard lessons that improve  

the quality of education in elementary school 
 

Summary 
 

Non-standard lessons help the development of students. This allows you to form a deeper 

interest in the subject. Allows students to independently expand their knowledge. The article 

considers the content of some non-standard lessons, which are more often used in primary 

grades and have ample opportunities and influence in improving the quality of education of 

students. 6 recommendations for teachers on conducting non-standard classes in primary 

grades were recognized as acceptable. 
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Dünya inkişaf etdikcə, insanlarda xarici dilə yiyələnmək istəyi daha sürətlə artır. İngilis di-

li hazırda ünsiyyət, siyasi, iqtisadi və mədəni məqsədlər üçün işlədilən ən fəal dil hesab edilir. 

Dünyanın 70-dən çox ölkəsində ingilis dili rəsmi dil statusu qazanıb. D. Kristal “İngilis dili 

qlobal dil kimi” kitabında bu məsələyə öz münasibətini bildirir (1, s. 57). Bu səbəbdən də qlo-

ballaşan dünya xarici dilə yiyələnmiş təhsilli insanlara ehtiyac duyur. Bu baxımdan, dil öyrə-

dənlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Dil öyrədənlər, yəni ingilis dilini xarici dil kimi təd-

ris edən mütəxəssislər ingilis dilinin xarici dil kimi öyrədilməsində xüsusi metodikaya yiyə-

lənməlidirlər ki, yaxşı nailiyyət əldə edə bilsinlər. D. Hopkins və M. Nettle yazırlar ki, dil öy-

rətmə metodikasında əsas açar konsepti uyğunluq, adaptasiya və mühit olmaqla yanaşı, oyun-

tapşırıqlarda da ön planda dayanır (2, s. 157). 

Ənənəvi dilöyrətmə metodu tərəfdarları iddia edirlər ki, dil öyrətmədə artıq ənənəvi üsul 

geridə qalıb. Yeni üsul isə dil öyrədilməsinin fərqli ünsiyyət vasitələrinə əsaslanmasıdır (3, s. 

192). Onlar oyun-tapşırıqlardan dil öyrənməyə əsaslanan mühiti “yeni dil öyrətmə dövrü” ad-

landırırlar və onu ciddi şəkildə müdafiə edirlər. Onların iddiasına əsasən xarici dil öyrədən müəl-

limlər ilk əvvəl tədris etdiklərin auditoriyada oyun-tapşırıqlardan istifadəni bacarmalıdırlar. 

Ümumiyyətlə, tədris zamanı, xüsusilə orta məktəblərin ibtidai mərhələsində ingilis dilinin 

tədrisində oyun-tapşırıqlardan istifadə həmişə ön planda durmalıdır. Xarici dil öyrədən müəl-

lim auditoriyada orta məktəblərin ibtidai mərhələsində ingilis dilinin tədrisində oyun-tapşı-

rıqlardan səmərəli istifadə etməli və mental fərqlilikdə diqqətli olmalıdır. Bu hal nəinki dərs 

auditoriyasında, eyni zamanda tədris binası daxilində belə gözlənilməlidir (4, s. 220). 

Oyunlar öyrətmə-öyrənmə prosesinin ilkin mərhələsində, yəni gənc öyrənənlərə daha çox 

istifadə edilən bir metoddur. İlk olaraq, ayrı-ayrılıqda öyrətmə prosesi, öyrənmə və gənc öyrə-

nənlərlə bağlı xüsusiyyətlərə nəzər salaq. 

Öyrətmə müəllimlər və şagirdlər arasında tədris-öyrənmə prosesi zamanı biliklərin ötürül-

məsindəki bir fəaliyyətdir. Müəllimlik etmək kiməsə nəyisə öyrənməyə kömək etmək və ona 

rəhbərlik etməkdir. H. Braunun dediyi kimi “Təlim birinə bir şeyin necə ediləcəyini göstər-

mək və ya kömək etmək, təlimat vermək, bir şeyin öyrənilməsinə rəhbərlik etmək, məlumat 

verməkdir” (5, s. 152). Müəllimlik, kiminsə öyrənməsini asanlaşdırmaq və təmin etmək pro-

sesidir. Bir tədris prosesində müəllimlər fəaliyyətin aparılmasında mühüm rol oynayırlar. 

Ənənəvi təlimdə müəllimlər sinif rəhbərliyində lider rolu oynayır. Buna görə də, һər yaxşı 

müəllimin yaxşı bir tədris metodu olmalıdır. C. Harmera görə, bir tədris metodunun müvəffə-

qiyyəti yaxşı təşkilatdan və şagirdlərin nə edəcəklərini dəqiq bilməsindən asılıdır (6, s. 239). 

Yaxşı bir müəllimin xüsusiyyətləri belə izah olunur: 
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1) dərslərini maraqlı keçirməlidirlər; 

2) öz işlərini sevməlidirlər; 

3) çox məlumatı olmalıdırlar; 

4) yaxşı müəllim əyləncəli olmalıdr (7, s. 190). 

Öyrənmək digər tərəfdən bilik əldə etməkdir. Öyrənmə, bilik və ya bacarıq qazanma pro-

sesi və ya təcrübəsidir. Eynilə, H. Braun da öyrənməyin bir mövzu və ya bir bacarıq haqqında 

öyrənmə, təcrübə və ya təlimatla əldə etmə və ya öyrənmə olduğunu qənaətində idi (5, s. 7). 

Bu о deməkdir ki, öyrənmə birinin praktik olaraq bir şeyi bilmə prosesidir. Braun öyrənmə 

tərifini belə izah edir: 

a) yeni şeylər əldə etmək və onlara yiyələnmək; 

b) məlumatın və ya bacarıqların saxlanılması; 

c) baş verən hadisələrə aktiv, şüurlu bir şəkildə diqqət yetirməyi və hərəkət etməyi əhatə edir; 

d) təcrübə ehtiva edir (5, s. 7). 

M. Carrierə görə, gənc öyrənənlər ilk beş yaşından başlayaraq (beş / altı yaşından on bir / 

on iki yaşına qədər) uşaqlardır (8, s. 5). Gənc öyrənənlər uşaq bağçasında və ya ibtidai mək-

təbdə öyrənənlərdir. Eynilə, G.Crosling və digərləri uşaqları iki əsas qrupa ayırırlar: 1) beş ilə 

yeddi yaşında; 2) səkkiz ilə on yaşında olan uşaqlar (9, s. 22). Onlar “Teaching English to 

Children” adlı kitablarında, gənc dil öyrənənlərin xüsusiyyətləri haqqında aşağıdakıları izah 

edirlər: 

1. Gənc öyrənənlər dunyanın qaydalarla idarə olunduğunu bilirlər; 

2. Yeni anlayışları qavramaq üçün əllərdən, gözlərdən və qulaqlardan aktiv istifadə edirlər; 

3. Çox qısa bir diqqət və konsentrasiyaya sahibdirlər; 

4. Azyaşlılar çox vaxt başqaları ilə oynamaqla yanaşı, tək oynamaqla da xoşbəxt olurlar; 

5. Azyaşlı şagirdlər öyrənməyə həvəslə və müsbət yanaşırlar (9, s. 23). 

Orta məktəblərin ibtidai mərhələsində şagirdlər təxmini doqquz və ya on yaşında olurlar. 

Onlar əyləncəli öyrənmə prosesində çox həvəsli olurlar. Bundan əlavə, C. Brumfıt gənc öy-

rənənlərin paylaşdıqları bəzi xüsusiyyətlərin olduğunu belə sıralayırlar: 

1. Şagirdlər məktəbə yeni başlayırlar, beləliklə müəllimlər məktəbdəki həyat gözləntilərini 

formalaşdırmaq üçün böyük bir fürsət əldə edirlər. 

2. Qrup olaraq, müxtəlif ev mədəniyyətlərinə daha yaxın olduqları və məktəb tərəfindən 

getdikcə daha çox tətbiq olunan uyğunlaşma üçün daha yeni olduqlarından potensial olaraq 

orta və ya yuxarı siniflərdə oxuyan şagirdlərdən daha çox fərqlənirlər. 

3. Yaşca böyük olan uşaqların bəzən təhsillərinə gətirdiyi maneələr olmadan istəkli və hə-

vəsli şagird olmağa meyllidirlər. 

4. Onların öyrənmələri, fikir və konsepsiyalarının inkişafı ilə six əlaqələndirilə bilər, çünki 

bu, ilk formal təhsil təcrübələrinə çox yaxındır. 

5. Düşüncələri üçün stimullaşdırma qədər fiziki hərəkətə və fəaliyyətə ehtiyac duyurlar və 

onlar üçün bir-birlərinə daha yaxın olmaq daha yaxşı ola bilər (10, s. 95). 

Yuxarıdakı izahata əsasən, kiçik yaşlı öyrənənlərin məktəbə başlamasının ilk mərhələsin-

dəki uşaqlar olduğu təsvir edilə bilər. Uşaqlar yetkinlərdən fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. 

Gənc öyrənənlər ətrafdakı hər şeyi bilmək istəyirlər. 

Gənc öyrənənlərə ingilis dilini öyrətmək çox vacibdir. Biz yalnız lüğət və qrammatika öy-

rətmirik, həm də tələbələri dil bilikləri ilə təmin edirik. M. Celce-Murcianın dediyi kimi, “Bir 

dil оуrənmək, ümumiyyətlə, tələbələrin bu dildə ünsiyyət qurmasına imkan yaratmaq üçün 

praktik bir məqsəd daşıyır. Buna görə, hər sinfin hər dəqiqəsi şagirdlərin həqiqətən ehtiyac 

duyduqları dil bilikləri ilə təchiz olunmasına yönəldilmişdir” (11, s. 30). 
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Şagirdlərin dili istifadə etməyi öyrənmək və bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək üçün 

mənalı və interaktiv təcrübəyə ehtiyac duyulur. 

C. Harmer, dil bacarıqlarının tədrisinin şagirdlərin xarici dilə daha çox inamla və daha bö-

yük bir uğur gözləməsi ilə kömək edəcəyini söyləyir (12, s. 125). Buna görə, müəllimin şa-

girdlərə dil biliklərinin öyrənməsində təlimatçıdan əlavə köməkçi vəzifəsində iştirakı çox va-

cibdir. Bu yanaşma şagirdlərin xarici dil öyrənməkdə uğur qazanmasına kömək edə bilər. 

Uşaqlar əyləncəli fəaliyyətlərə qoşulmağı sevirlər. S. Krashenin dediyi kimi, “Uşaqların 

aktiv bir işə cəlb edilməsi lazımdır. Belə ki, onlar uzun müddət oturub dərsi dinləməyəcəklər” 

(13, s. 112). Bu о deməkdir ki, uşaqlar oynamağı çox sevirlər. Uşaqlarda aktivliyin tez-tez də-

yişməsi lazımdır. Müəllimlər bir tədris metodu yaratmaqda daha orijinal və yaradıcı olmalıdır-

lar. Müəllimlər uşaqlara ingilis dilinin tədrisində hər hansı bir ünsiyyət fəaliyyətinin təmin 

olunduğu oyundan istifadə edə bilərlər. E. Uilyəmz yazır ki, “Bir çox ənənəvi oyun xarici dil 

tədrisinə uyğunlaşdırıla bilər, çünki hər hansı bir ünsiyyət fəaliyyətində istifadə olunan dil-

lərin sahələri proqnozlaşdırıla bilər və bu səbəbdən, rəhbərlik edilən bir fəaliyyət kimi faydalı-

dır” (14, s. 171). Bu о deməkdir ki, oyun şagirdlərə xarici dil tədrisində müəllimə kömək edə 

bilər. O, daha sonra əlavə edir ki, oyunlar sinfin ingilis dilindən aktiv şəkildə istifadə etməsi-

nin bir vasitəçisidir. 

Oyun tələbə üçün maraqlı, həyəcanlı, həvəsli və aktiv sinif tətbiqetmələrindən biridir. Baş-

qa sözlə, oyun uşaqlarla ünsiyyət qurmağın və dünyalarını anlamağın ən təbii və təsiri yoludur 

(15, s. 22). 

Oyun, müəyyən bir məqsədə yönəldilmiş və ya həyata keçirilməyən, uşağın fiziki, məlu-

mat, dil, emosional və sosial inkişafını təmin edən, real həyatın bir hissəsi və uşaq üçün ən tə-

sirli öyrənmə prosesi kimi müəyyən edilir. Ədəbiyyatlarda oyunun xarici dilin öyrənilməsin-

dəki müvəffəqiyyəti ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar mövcuddur. Şagirdlər oyuna elə aludə 

olurlar ki, dil öyrənməklə məşğul olduqlarını belə unudurlar. 

Oyunların istifadəsi zamanı şagirdlər öz aralarında mülayim rəqabət etdikləri üçün moti-

vasiyanı artırırlar. Bundan əlavə, oyun əyləncəli bir fəaliyyətdir; oyun şagirdləri tədris-öyrən-

mə prosesinə qoşulmağa sövq edə və şagirdlərin diqqətini cəlb edə bilər. 

Oyunların təhsil baxımından, daha dəqiqliyiylə, tədrisin ilkin mərhələsində əhəmiyyəti bö-

yükdür. Metodoloji cəhətdən, oyun həqiqi bir təhsil vasitəsi kimi qəbul edilir və həm məktə-

bəqədər dövrdə, həm də məktəb illərində qazandığı biliklərin gələcək nəsillərə ötürülməsini 

təmin edir. Ancaq formal təhsilə həddindən artıq önəm verən bəzi cəmiyyətlərdə oyun məh-

suldar bir fəaliyyət kimi qəbul edilmir və hətta sinif oyunlarında iştirak etmək qadağandır. 

Bununla birlikdə, oyun uşağın zehnində və dil inkişafında mühüm rol oynayır. Oyun nəti-

cəsində qazanılan müsbət xüsusiyyətlər gücləndirilir və inkişaf etdirilir. Oyunlarla təhsilə ak-

tiv öyrənmə, təcrübə ilə öyrənmə də deyilir. 

Dil öyrənilməsində oyunların geniş və mənalı istifadəsini qəbul etmək, müəllimə dərsdəki 

boşluqları doldurmaq və ya vaxt keçirmək əvəzinə öyrənməni tədris prosesinin mərkəzində 

saxlayacaqdır. 

İbtidai məktəblərdə xarici dil tədrisində müxtəlif problemlərlə qarşılaşılır. Bu problemlər 

xarici dil tədrisində istənilən səviyyəyə çatmağın qarşısını alır. Xarici dil dərsinin səmərəli tət-

biqi üçün ibtidai təhsil səviyyəsində xarici dil tədris proqramları və metodlarını inkişaf etdir-

mək lazımdır. Bu səviyyəli məktəblərdə xarici dil tədris edilərkən, danışıq dili yazılı dildən 

daha vacib olduğundan, oyunlara daha çox əhəmiyyət verilir. Şagirdlərin idrak inkişaf səviy-

yələrini nəzərə alsaq, bu dövrdə şagirdlər üçün oyunun əhəmiyyəti aydın olur. 

Xarici dil tədrisində oyunlar vacib bir dil öyrənmə fəaliyyəti kimi istifadə edilə bilər. Dil 
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oyunlarında görülən işlərin müəyyən bir qaydada aparıldığını görərək, tələbə oyunu müəyyən 

qaydalara uyğun oynamağın lazım olduğunu qəbul edir. Bu vəziyyət sinif və tələbənin öz mü-

hiti arasında əlaqə yaradır. 

Şagirddə oyunla xarici dil tədrisində baş verməsi gözlənilən bəzi məqamlar var. L.F. Bou-

ton onları aşağıdakı kimi sadalayır (15, s. 89): 

1. Şagirdlər oyunun nəticəsində yeni sözlər öyrənməlidirlər; 

2. Oyun oynayarkən yeni və faydalı ingilis ifadələrini öyrənməlidirlər; 

3. Oyun zamanı şagirdlər ingilis dilində düşünməyi bacarmalıdırlar; 

4. Oyun oynamaq tələbələr arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etməlı və təşviq etməlidir; 

5. Şagirdlər oyun oynayarkən bir-birləri ilə və müəllimlə yaxşı davranmalıdırlar. 

Oyun zamanı lazım olduqda ana dili istifadə edilə bilər. Dərs ikiyə bölünməli və mümkün 

qədər çox şagird iştirak etməlidir. 

Sinifdə oyunlardan istifadə etməyin bir çox üstünlükləri vardır: 

Oyunlar dil tədris olunan siniflərdə istifadə olunan xoşagələn bir növ fasilədir. 

Motivasiyaedici və bəzən bir növ sınaq xarakterlidir. 

Dil öyrənmək çox səy tələb edir. Oyunlar şagirdlərə öyrənmə səylərini göstərməyə və 

davam etdirməyə kömək edir. 

Oyunlar müxtəlif bacarıqlarda dil təcrübəsi təmin edir – danışma, yazma, dinləmə və 

oxuma. 

Tələbələri qarşılıqlı əlaqəyə və ünsiyyətə təşviq edirlər. 

Dil istifadəsi üçün mənalı bir kontekst yaradırlar. 

Məqalənin aktuallığı. Bu proses tələbələrin (şagirdlərin) ingilis dilində ünsiyyət bacarıq-

larının inkişafını şərtləndirir və bu da mövzunun aktuallığını önə çıxardır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin (şagirdlərin) professional kommunikativ kompeten-

siyalara yiyələnməsində interaktiv təlim metodlarının təsiri və rolu olduqca çoxdur və bu da 

mövzunun elmi yeniliyi kimi nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr  müəllimlər, 

tədqiqatçılar, tələbə və magistrantların düzgün istifadəsinə yardımçı olmaqdan ibarətdir. 
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Г.Д. Алыева 

 

Игры на первом этапе учебно-обучающего процесса 
 

Резюме 

 
Игры в обучении английскому языку — один из эффективных способов мотивиро-

вать детей усердно работать и развивать их интерес к изучению английского языка. С 

недавним развитием преподавания английского языка роль игр в классе обсуждалась в 

различных аспектах, и все больше и больше учителей осознают важность игр в обуче-

нии английскому языку и используют игры на своих занятиях. С этой точки зрения тема 

использования игровых заданий в обучении английскому языку на начальном уровне 

общеобразовательной школы считается актуальной. 

 

G.D. Alıyeva 

 

Games at the first stage of the teaching-learning process 
 

Summary 

 
Playing games in teaching English is one of the effective ways to motivate children to 

work hard and develop their interest in learning English. With the recent development of 

English language teaching, the roles of games in the classroom have been discussed in various 

aspects, and more and more teachers have realized the importance of playing games in 

English language teaching, and are using games in their classes. From this point of view, the 

subject of using game-tasks in the teaching of English at the elementary level of secondary 

schools is considered relevant. 

Redaksiyaya daxil olub: 17.08.2022 
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Turizmə olan tələbatın mahiyyəti, parametrləri və müasir 

tendensiyalarının işlənməsi metodikası 
 

Kənan Rövşən oğlu Məmmədov  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

E-mail: kenan.memmedli1903@gmail.com 
       
Rəyçilər: siy.e.ü.e.d., dos. S.İ. Məmmədova, 

                i.ü.f.d., dos. M.İ. Süleymanov 
 

Açar sözlər: turizm bazarı, tələb, metodika, qiymət, müasir 

Ключевые слова: рынок туризма, спрос, методология, цена, современный 

Key words: tourism market, demand, methodology, the price, modern 
 

Bazar iqtisadiyyatına keçid ərəfəsində olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda turizm 

bazarı peşəkarcasına tənzimlənməli, inkişaf proqramları hazırlanmalı, bu proses davam edər-

kən qarşıya çıxan problemlərin həlli yollarının tapılması daha önəmlidir. Beynəlxalq turizm 

bazarına yenicə inteqrasiya edən Azərbaycan turizm bazarı yüksək potensiala malik olmaqla 

yanaşı, problemlərdən də azad deyil. Bu problemlərin həll edilməsi üçün dövlət dəstəyi şərt-

dir. Ancaq hər şeyin dövlətdən umulması düzgün olmazdı. Bazarın inkişaf etdirilməsində bö-

yük şirkətlərin, turizm obyektlərinin, otellərin, restoranların fəaliyyətinin məqsədəuyğun şə-

kildə qurulmalıdır. Bu qəbildən olan hüquqi şəxslərin turizm bazarının maketinqini, menec-

mentini düzgün şəkildə apara bilən peşəkarların fəaliyyətinə üstünlük verməsi bir sıra prob-

lemlərin həlli ola bilər. Turizm bazarının nizamlanmasında marketinqin, menecmentin, hüqu-

qi tənzimlənməsinin böyük rolu var.  

Bundan başqa, Azərbaycanda turizm bazarının durumu, fəaliyyətinin tənzimlənməsi, baza-

rın ümumi görüntüsünü göstərən statistik məlumatlar, cədvəllər və s. kimi materiallardan təş-

kil olunmuş yazımda turizm bazarının inkişafına kömək edə biləcək təkliflər də yer alıb. Tu-

rizm bazarı turizm mallarının alış-verişini təmin edən, tələb ilə təklifi tarazlaşdıran ictimai və 

iqtisadi bir hadisədir. Turizm bazarını formalaşdıran tələb və təklif arasında olan optimal mü-

nasibətlərin yaranmasıdır. Turizm təklifi ilə tələbi arasında yaranmış əlaqələr qarşılıqlıdır. Bu 

o deməkdir ki, əgər tələbat təklif yaradırsa, bəzən təklif özü də tələbata təsir göstərir. 

Tursənaye məhsuluna aid olan tələbat müxtəlif metodlarla  müəyyən olunur: 

1. İqtisadi amil. Ölkədə ümumi iqtisadi vəziyyət; əhalinin pul gəliri; məhsul və xidmət-

lərin qiymətləri və turməhsulun qiyməti, inflyasiyanın səviyyəsi və s. 

2. Sosial amil. Dövlətin ümumi sosial siyasəti (sosial güzəştlər, təqaüdlər, müxtəlif ödəniş-

lər və s.), turizmlə əlaqədar sosial siyasət (güzəştli və ya pulsuz turyollayışlar), müxtəlif sosial 

normaların təyin edilməsi (sosial təminatlar və s.); əhalinin həyat səviyyəsi; mədəni və estetik 

zövqün formalaşdırılması və s. 

3. Demoqrafik amillər. Əhalinin sayı və tərkibi (strukturu, cins-yaş strukturu, ailə sayı və 

tərkibi; şəhər və kənd əhalisinin nisbəti); 

4. Təbii-iqlim amili. Temperatur, günəşli günlərin sayı, coğrafi şərait, təbii resursların ol-

ması (dəniz, çay, dağ, meşə və s.); 

5. Milli-tarixi amil. Adət və ənənələr, məişət şəraiti və s; 

6. Özəl və ya spesifik amillər. Kişi və qadın, gənclər qrupu, yaşlılar qrupu, müalicə məqsədi. 

Bu bir neçə variantda müəyyən edilir və ümumən turməhsul, ayrılıqda onun hər növü və 

xidməti üzrə yerinə yetirilir. Proqnozlaşdırma tursənaye üzrə və hər hansı ayrıca turşirkət üzrə 
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edilir. Tursənaye üzrə tədqiqat və proqnozlaşdırma (makrosəviyyə) turizm sənayesinin ümu-

miyyətlə ölkə üzrə və regionlar üzrə turməhsula olacaq tələbatın müəyyən edilməsi, inkişafı 

istiqamətlərini, yeni növ turməhsulların və turxidmətlərin müəyyənləşdirilməsi, destinasiya 

sərhədlərinin təyini, üstünlük verilən istirahət növlərinin təyin edilməsi, yerləşdirmə və daşı-

ma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, əyləncə mərkəzlərinin yeniləşdirilməsi və s. əhatə edir. 

Müəssisə üzrə aparılan proqnozlaşdırma cari planlaşdırma və operativ idarəetmənin tək-

milləşdirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Proqnozlaşdırma: 

Qısamüddətli – aylıq, rüblük, illik, mövsümi olur. 

Orta müddətli – bir ildən üç ilədək – inkişaf perspektivlərini əsaslandırmaq üçündür. 

Uzunmüddətli – üç ildən yuxarı – sənayenin inkişaf istiqamətini, tələbat strukturunda pro-

porsiyaları nisbətləri müəyyən edir, inkişaf istiqamətini təyin edir və s. 

Tələbat iki metod vasitəsi ilə tədris olunur: 

 Struktur: yəni, əhali öz pulunu hansı turizm sahəsinə xərcləmək fikrindədir: iri tarixi-

mədəni mərkəzlərin gəzintisinə, uzaq dəniz sahillərinə və ya daxili əyalət turizm mərkəzlə-

rinə? 

 Pulun həcmi: əhalinin turizm üçün ayırdığı pulun həcmi ulduzlu otellərə, çadırlarda 

qalmağa və ya kənd evlərinə bəs edir. 

Ölkənin iqtisadi inkişafı dövründə, əhalinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşması və alıcılıq 

qabiliyyətinin artması zamanı turizmin intensivliyi böyüyür və turizm sənayesi inkişaf edir. 

İqtisadi tənəzzül dövründə isə turizm məhsuluna olan tələbat azalır bu isə turizm sənayesinə 

də öz təsirini göstərir. 

Turizmin iqtisadi böhran zamanı bu cür xüsusiyyətə malik olması turizm məhsullarına tə-

ləbatın elastik olması ilə izah edilir. Bu dövr zamanı turizm məhsuluna olan tələbat az azalır. 

Belə ki, bahalı turizm xidmət növlərinə tələbat xeyli azalsa da, daha ucuz turizm xidmət növ-

lərinə tələbat xeyli artır. 

İqtisadi böhran dövrlərində turizm sənayesində baş verən bu cür dəyişkənlik onunla izah 

olunur ki, 

— insanlar istirahət etmək şansını əldən vermək istəmirlər; 

— turizm sənayesində elastik qiymət və xidmət təklifləri mövcuddur. 

Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması sahəsində görülən işlərin metodikası: 

— turoperatorlar, turagentliklər, yerləşdirmə müəssisələri, iaşə obyektləri, gidlər və digər 

əlaqədar müəssisə və şəxslər üçün yüksək keyfiyyət standartlarının hazırlanması, bu subyekt-

lərin akkreditasiyası sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

— turizm sənayesində rəqabətin gücləndirilməsi, inhisar meyllərinə qarşı tədbirlərin həya-

ta keçirilməsi; 

— istehlakçıların hüquqlarının qorunması məqsədilə turistlərlə agentliklər arasında bağ-

lanan müqavilələrin və onların icrasının müntəzəm monitorinqinin keçirilməsi; 

— turizm zonalarında milli kulinariya mərkəzlərinin yaradılması. 

Turizm sahəsində sahibkarlığın dəstəkləndirilməsi metodları: 

— turizm sahəsində sahibkarlığın, ilk növbədə, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün 

müvafiq şəraitin yaradılması; 

— mülkiyyət formasından asılı olmayaraq turizm məqsədilə ölkəyə gətirilən texnoloji, 

mehmanxana avadanlığı və nəqliyyat vasitələri üçün üç il müddətinə gömrük rüsumlarının 

tətbiqinin dayandırılması; 

— yeni yaradılmış turizm təşkilatı və müəssisələrinə vergi güzəşlərini tətbiq olunması; 
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— turistlərin tələbatının ödənilməsi üçün kiçik şəxsi mehmanxanalar şəbəkəsinin və başqa 

yerləşdirmə obyektlərinin formalaşması üçün şəraitin yaradılması; 

— turizm sənayesinə daxil olan şirkətlərin iş birliyinin dəstəklənməsini. 

Turizm əhəmiyyətli obyektlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində işlərin metodları 

aşağıdakılardır: 

— belə obyektlərin vahid reyestrinin təkmilləşdirilməsi; 

— turist yerləşdirən obyektlərin vahid uçotunun təşkili, onların müxtəlif göstəricilərə görə 

təsnifatı və fəaliyyətlərinə nəzarətin aparılması; 

— müxtəlif yaşayış məntəqələrində.turizm əhəmiyyətli yerlərdə mehmanxana və motel-

lərin tikilməsi, onların rasional parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

— muzeylərin və digər turizm əhəmiyyətli obyektlərin yerli xalq sənəti ustaları ilə əmək-

daşlığın təşkili, əl işlərindən ibarət məhsulların muzeylər vasitəsilə satışı sisteminin yaradıl-

ması. 

Turizm bazarının tədqiqatı sahəsində: 

— turizm sahəsində milli marketinq strategiyasının hazırlanması və bu strategiyaya uyğun 

olaraq illik marketinq planlarının tərtib edilib həyata keçirilməsi; 

— turizm zonalarının qiymətləndirilməsi, şəhərlərin və rayonların bu sahədə inkişaf plan-

larının reallaşdırılması, sosial-iqtisadi və ekoloji faktorlarla sıx bağlı olan ümumi turist siyasə-

tinin strateji istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi; 

— milli turizm sektorunun təhlili və proqnozlaşdırılmasının iqtisadi-riyazi modellərinin iş-

lənib hazırlanması; 

— turizmin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılmasında statistik uçot sisteminin əsaslı su-

rətdə təkmilləşdirilməsi, statistik mənbə və formaların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırıl-

ması; 

— turizmin milli iqtisadiyyata təsirini və ÜDM-in formalaşdırılmasında turizm sənaye-

sinin payını hesablamaq iqtidarında olan statistik göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanması; 

— turizm klasterinin iqtisadiyyata təsirinin təhlil edilməsi. 

Təəssüf ki, turizm bazarında  mövcud problemlər az deyil və bəziləri bu tədqiqat işində 

kənarda qalıb. 

Zənnimcə, qeyd olunan problemlərin həlli Azərbaycanı dünyanın qabaqcıl turizm mərkəz-

lərindən birinı çevirməklə, ölkənin iqtisadi inkişafına güclü təkan verə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Turizmin inkişafı və daha səviyyəli olması üçün zəruri metodlar 

düzgün tətbiq edilməlidir ki, ölkənin nüfuzuna böyük təsir göstərsin. Buna görə də turizmin 

inkişafina nail olmaq ölkənin başlıca məqsədlərindən olmalıdır. Bunun üçün turizmin  bazar 

münasibətlərini öyrənmək və düzgün şəkildə tənzimləmək lazımdır. Məqalənin də aktuallığı 

onun məhz bu kimi vacib bir problemə həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə turizm bazarını for-

malaşdıran tələb və təklif arasında olan optimal münasibətlərə, onlar arasındakı qarşılıqlı əla-

qələrə aydınlıq gətirilir, tursənaye məhsuluna aid olan tələbata dair müxtəlif  metodlar haqda 

söhbət açılır, müəssisə üzrə aparılan proqnozlaşdırmanın cari planlaşdırma və operativ idarə-

etmənin təkmilləşdirilməsi üçün əhəmiyyəti qeyd edilir, turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin 

artırılması sahəsində görülən işlərin metodikasının əsas istiqamətləri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də turizm sahəsində çalışan mütəxəssislər istifadə 

edə bilərlər.    
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К.Р. Мамедов 

 

Методика обработки характера, параметров  

и современных тенденций спроса на туризм 

 

Резюме 

 
Опыт развитых стран показывает, что туризм является мощной силой, влияющей на 

экономику. Он играет важную роль в формировании государственного бюджета и ста-

билизации торгового баланса. Однако на этом роль туризма не заканчивается. Развитие 

туризма преодолевает такую серьезную проблему, как безработица в стране, затраги-

вает все сферы экономики страны и стимулирует их развитие. Необходимо правильно 

применять необходимые методы развития и нивелирования туризма, чтобы он оказал 

большое влияние на престиж страны. Поэтому достижение развития туризма должно 

быть одной из главных целей страны. Для этого необходимо изучить рыночные отно-

шения туризма и правильно их отрегулировать. 

Также в статье уточняется оптимальное соотношение между спросом и предложе-

нием, формирующим рынок туризма, взаимоотношения между ними, рассказывается о 

различных методах формирования спроса, связанных с туристскими продуктами, о зна-

чении прогнозирования предприятия для совершенствования текущего планирования и 

оперативного управления, качества туристических услуг указаны основные направ-

ления проводимой работы в области методологии повышения. 

 

K.R. Mammadov 

 

Methodology for processing the nature,  

parameters and current trends in tourism demand 

 

Summary 

 
The experience of developed countries shows that tourism is a powerful force influencing 

the economy. It plays an important role in the formation of the state budget and stabilization 

of the trade balance. However, the role of tourism does not end there. The development of 
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tourism overcomes a serious problem such as unemployment in the country, affects all areas 

of the country's economy and stimulates their development. The necessary methods for the 

development and leveling of tourism should be applied correctly so that it has a great impact 

on the prestige of the country. Therefore, achieving the development of tourism should be one 

of the main goals of the country. For this, it is necessary to study the market relations of 

tourism and adjust them correctly. 

The article also clarifies the optimal relationship between supply and demand that forms 

the tourism market, and the mutual relations between them, talks about various methods of 

demand related to tourism products, the importance of enterprise forecasting for the 

improvement of current planning and operational management, the quality of tourism services 

the main directions of the work carried out in the field of increasing the methodology are 

indicated. 
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İdrak anlayışı hansı dövrdə olmağımızdan asılı olmayaraq daima mühüm olması ilə seçil-

mişdir. Qeyd olunan məsələ təhsilin hər bir pilləsi üçün də xarakterikdir. “Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlarda idrakın inkişafı onlarda öyrənməyə həvəs və maraq formalaşdırır. Məktəbəqədər 

yaşlı uşağın idrak fəaliyyətində sistemlilik, ardıcıllıq, əlaqəlilik, həyat şəraitinə uyğunluq, mü-

hüm şərt hesab olunur. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq idrakın inkişafı baxımından, ilk növ-

bədə, sadə danışıq dilinə və rabitəli nitqə yiyələnir, ətrafdakılarla ünsiyyət qurur, öz fikirlərini 

təqdim etməyi öyrənir. Uşaqlar təmasda olduqları əşyaların adlarını, əlamətlərini, necə hərəkət 

etməsini düzgün ifadə edir, bu istiqamətdə məntiqi mühakimə yürütmək, düzgün, sadə ümu-

miləşdirmələr aparmaq, əqli nəticəyə gəlmək qabiliyyəti nümayiş etdirir. İdrak üzrə uşağın 

yerinə yetirdiyi tapşırıqlar onların məntiqi mühakimə yürüdə bilmək bacarıqlarını, intuisiya-

sını, məkan və zaman haqqında təsəvvürlərini genişləndirir” (2). 

Bir məqamı da qeyd edim ki, riyazi tapşırıqların həlli zamanı uşaqlarda induksiya və de-

duksiya, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə, 

mücərrədləşdirmə və analogiya kimi mühakimə qabiliyyətləri inkişaf edir.  

İdraki inkişafın məqsədi uşağın idraki maraqlarının, tələbat və bacarıqlarının, emosional-

hissi təcrübə əsasında müstəqil axtarıcılıq fəaliyyətinin formalaşdırılmasıdır. Eyni zamanda 

sensor, nitq inkişafı, idraki qabiliyyətlərin (müqayisə etməyi, fərqləndirməyi, ümumiləşdirmə-

yi bacarmaq), ətraf aləm haqqında ilkin təsəvvürlərin və anlayışların, əşyavi fəaliyyətin də in-

kişafı baş verir. Həm də dərketmə tələblərinin formalaşdırılmasının (informasiya almaqda tə-

ləb, təlim zamanı fəallıq, ətraf aləmin dərk edilməsində müstəqillik) bünövrəsi də bu dövrdə 

qoyulur. 

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlar təmasda olduqları əşyaların adlarını, əlamətlərini, on-

lardan necə istifadə etmək lazım olduğunu düzgün ifadə etmək, bu istiqamətdə məntiqi müha-

kimələr yürütmək, düzgün, sadə ümumiləşdirmələr aparmaq, əqli nəticəyə gəlmək kimi qabi-

liyyətlər nümayiş etdirirlər. Uşağın yerinə yetirdiyi idraki  tapşırıqlar onların məntiqi müha-

kimə yürüdə bilmək bacarıqlarını, intuisiyasını, məkan və zaman haqqında təsəvvürlərini ge-

nişləndirir. 

İdrakın inkişafı prosesində motivasiya anlayışı da vacibliyi ilə diqqət çəkir. Belə ki, bu an-

layış müxtəlif mənbələrdə eyni formada təqdim olunmur. Lakin həmin fikirləri birləşdirən bir 

məqam var. Bu, motivasiyanın insanın fəallığı, problelmli vəziyyət yaratması üçün göstərdiyi 

səydən ibarət olmasıdır. 
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Motivasiya insanı fəaliyyətə vadar edən, bu fəaliyyətdə məqsədə çatmağa yönəlmiş daxili 

və xarici hərəkətverici qüvvələrin birləşməsidir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda motivasiya 

probleminə həsr olunmuş tədqiqatlarda motivasiyanın bir neçə mexanizminin olduğu qeyd 

edilir. Bunlar məqsədə çatmaq üçün uşağın motivasiyasını artırmağın yollarıdır: 

 Uşağın ətraf mühitin tədqiqinə təşviq edilməsi; 

 Uşağa ilkin tədqiqat bacarıqları aşılamaq. Məsələn, obyektlərin müəyyənləşdirilməsi, 

müşahidə olunması, çeşidlənməsi, müqayisə edilməsi və s. 

 Mümkün olduğu qədər, səhvlər, mənfi nəticələr üçün cəza və tənqidlərdən çəkinilməsi; 

 Nitq və simvolik ünsiyyətin stimullaşdırması və s. 
Bütün bu mexanizmlərin tətbiqi uşaqlara erkən yaşlardan uğur qazanmaq üçün motivasiya 

qazanmağa kömək edəcəkdir. 

Məktəbəqədər təhsilin müxtəlif motivləri arasında uşaqlar üçün ən mühüm motivasiyalar-

dan biri idrakı motivlərdir. 

İdrak motivasiyası anlayışı daxilən digər, lakin onunla əlaqəli anlayışlarla bağlıdır. Onla-

rın arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

— idrak probleminin həllinə emosional formada daxil olmaq; 

— idrak fəaliyyəti − yeni biliyə yönəlmiş praktik fəaliyyət; 

— idrak fəaliyyətinə hazırlıq və təşəbbüskarlıq; 

— biliyə maraq, yeni bir şey öyrənmək arzusu. 

İdrak motivasiyasının ifadə göstəriciləri də çoxdur. Bu sıraya uşağın fəaliyyətə emosio-

nal cəlb edilməsi; fəaliyyətin məqsədyönlülüyü, tamlığı; uşağın təşəbbüskarlığının dərəcəsi 

kimi amillər daxildir. İdrak motivasiyasının əsas vəzifəsi uşağa əqli səy sahəsini müstəqil seç-

mək, qarşısına məqsəd qoymaq və onu həyata keçirmək yollarını tapmaq imkanı verməkdir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində əqli fəaliyyət daha müstəqil xarakter daşıyır. Bu yaş döv-

ründə uşaqlar vəzifələri kənardan yardım olmadan həll etməyə çalışırlar. 

Uşağa zehni işin sevincini anlatmaq, ona maraq oyatmaq üçün məktəbəqədər yaşlı  uşaq-

larda idrak fəaliyyətinin inkişafında səmərəli üsullardan istifadə etmək lazımdır. Məsələn: 

• uşaqlara təcrübə aparmaq  üçün şərait yaratmaq; 

• böyüklər tərəfindən uşaqlar üçün həlli əlçatan olan problemli vəziyyətlərin yaradılması, 

yaradıcı vəzifələrin təyin edilməsi; 

• idrak fəaliyyətinin inkişafında tapmacalardan istifadə;   

• uşağın idrak fəaliyyətinin inkişafında oyunlardan geniş istifadə olunması;    

• inteqrativ təlim metodlarından istifadə və s. 

Böyüklərin idrak prosesində iştirakı uşağın kömək istəməsi, səhvlərini düzəltməsi üçün 

imkan yaradır. Bir-birini təqlid edən və rəqabət aparan uşaqlar idrak fəaliyyəti ilə məşğul ol-

maqdan məmnunluq hiss edirlər. 

Uşaqlarda bilik motivasiyasının inkişaf etdirilməsində bir sıra əsas prinsiplərin gözlənil-

məsi lazımdır. Bunlar əsasən aşağıdakılardır: 

• böyüklərin idrak fəaliyyətində emosional iştirakı; 

• uşağın maraq dairəsini genişləndirmək (fəaliyyətdə marağa səbəb ola biləcək orijinal 

oyuncaq və materiallardan istifadə); 

• təşəbbüsün böyüklərdən uşağa ötürülməsi (yalnız uşağı maraqlandırmaq deyil, həm də 

ona öz qarşısına məqsəd qoymağı öyrətmək); 

•  uşaqların fəaliyyətini dəstəkləmək, onlarda tədqiqatçılığa  maraq yaratmaq. 

Bu prosesin səmərəli olması o zaman yüksək olur ki, bu işlərin aparılmasında tərbiyəçi-

müəllim yalnız təşəbbüsü uşağa vermir, həm də onu dəstəkləməyə, yəni uşaqların ideyalarını 
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həyata keçirməyə, mümkün səhvləri tapmağa və yaranan çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə 

kömək edir. Əgər uşaqlar özləri seçdikləri məşğuliyyətləri dayandırırlarsa, onda tərbiyəçi-

müəllim onlar tərəfindən irəli sürülmüş təkliflərin birlikdə müzakirə olunmasını təklif edir. 

Təbiət, cəmiyyət və təfəkkür hadisələrini adamın dərk etməsinə və fəaliyyət göstərməsinə 

istiqamət verən vahid baxışlara dünyagörüşü deyilir. Dünyagörüşü tez bir zamanda formala-

şan məsələ deyil. Onun üçün də zaman ehtiyac var. Bundan ötrü çox oxumaq, çox öyrənmək, 

çox düşünmək, çox sınaqdan keçirmək lazım gəlir. Tam formalaşmış vahid dünyagörüşü az 

adamda müşahidə olunur. Bunun səbəbini dünyagörüşünün mürəkkəbliyində, uzun müddətdə 

formalaşmasında, vəziyyətlə, şəraitlə əlaqədar dəyişə bilməsində, məfhumun mahiyyətinin 

çoxları üçün aydın olmamasında axtarmaq lazımdır. Odur ki, belə də demək olar: Dünyagö-

rüşü - dünyaya, yəni varlığa, həyata, təbiətə, cəmiyyətə, təfəkkür hadisələrinə olan elmi, fəl-

səfi, əxlaqi, estetik, siyasi, hüquqi, dini bilik, ideya və əqidələrin ümumiləşdirilmiş sistemidir. 

Dünyagörüşünün mənşəyi cəmiyyətin maddi həyat şəraitindədir, varlıqdadır. 

“Əqli inkişafda (bəzi mənbələrdə zehni inkişaf da adlanır) yalnız müəllim və tərbiyəçilər 

deyil, uşağı əhatə edən bütün ətraf iştirak edir. Əqli inkişaf prosesində insan onu əhatə edən 

mühitlə təmasda olur və müxtəlif adamlarla ünsiyyətə girir, onun əqli və təfəkkür qabiliyyəti 

formalaşır. Təcrübə göstərir ki, əqli inkişaf məntiqi düşüncənin nəticəsidir; bu da təfəkkürdəki 

inkişafın göstəricisidir. Təfəkkürün inkişafı isə ağlın inkişafı deməkdir. Təsadüfi deyil ki, al-

man pedaqoqu Adolf Disterveq yazırdı ki, uşaqlara fikirləri deyil, fikirləşməyi öyrətmək la-

zımdır. Bilikləri deyil, bilikləri tapıb öyrənməyi öyrətmək lazımdır. Ağlın inkişafı müstəqil 

düşüncə tərzilə bərabər, mühitdən, ağıllı olmağını istədiyimiz insana ağıllı təsirdən də asılıdır” 

(1, s. 182). 

Əqli tərbiyə böyüməkdə olan nəslin təfəkkürünü və ağlını inkişaf etdirmək üçün sistemli, 

məqsədyönlü və planlı şəkildə həyata keçirilən pedaqoji təsirdir. O, idrak prosesini inkişaf et-

dirir. İnsanın kamilləşməsində, dünyagörüşünün formalaşmasında, mənəvi yetkinliyində çox 

böyük rol oynayır; təfəkkür hadisələrilə bağlı məsələləri özündə birləşdirir. Bu da fərdi düşün-

cə və şüurlarda üzə çıxır, insanların fəallığını təmin edir. 

Bəzi pedaqoji mənbələrdə əqli tərbiyə anlayışı ağıl tərbiyəsi, zehni tərbiyə  kimi də işlə-

dilir. Yunan filosofu Aristotel qeyd edirdi ki, insanın digər canlılardan başlıca üstünlüyü onun 

ağlıdır.           

Əqli tərbiyə - məktəbəqədər yaşda uşağa hərtərəfli inkişaf üçün zəruri olan biliyin veril-

məsi və düşünmə fəaliyyətinin formalaşmasına müntəzəm təsirin olmasıdır. 

Uşaqların əqli tərbiyəsinə erkən yaşdan başlamaq lazımdır. Erkən yaşdan onların ətraf 

aləmlə əlaqəsini zənginləşdirmək, bələdləşməni inkişaf etdirmək, onlarda diqqət, qavrayış, 

hafizə, dərketmə və nitqi formalaşdırmaq lazımdır. Erkən yaşdan uşaqlarda müxtəlif növ fəa-

liyyətləri - məişət, əşya, oyun və ünsiyyəti formalaşdırma əhəmiyyətli vəzifələrdən biridir. 

Bütün bu məsələləri həyata keçirmək üçün tərbiyəçidən böyük pedaqoji səy tələb olunur. 

Əqli cəhətdən tərbiyə işi düzgün qurulmazsa, sonralar uşaqların əqli fəaliyyətinin gələcək 

inkişafına müəyyən dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə də uşaqlarla işləyən hər bir 

tərbiyəçi-müəllim işlədiyi qrupda tərbiyə işini düzgün qurmalı, tərbiyənin qarşısında duran 

vəzifələri dərk etməli və həyata keçirməyə çalışmalıdır. Belə ki, tərbiyəçi-müəllim öz işini 

uşaqları təkcə gündəlik həyatda biliklərlə yükləmək və ya əqli fəallığa çalışmaqla bitmiş he-

sab etməyib, həm də onlarda biliyə həvəs, fikirləşmək, bu və ya digər məsələlərin həlli üçün 

düzgün yol, üsul axtarıb tapmaq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, hər hansı bir işin müsbət nəti-

cəsi üçün sevinc-həyəcan hissi keçirməyi formalaşdırmağı bacarmalıdır. 

Uşaq bağçasında uşaqların idraki inkişafı təkcə xüsusi təşkil olunmuş məşğələlərdə deyil, 
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həm də gün ərzində müxtəlif fəaliyyət növlərində də həyata keçirilir. Uşaqlar rejimin müxtəlif 

fəaliyyət növlərində bir sıra düzgün biliklər mənimsəyir, ətraf aləm haqqında müəyyən təsəv-

vürlərə malik olurlar. Bu baxımdan da uşaq bağçasında uşaqların əqli tərbiyəsi ilə əlaqədar 

olaraq aparılan tərbiyə işləri onlarda təbiət və ictimai həyatın sadə hadisələri haqqında düzgün 

təsəvvürün yaranmasına, duyğu və qavrayışın təkmilləşməsinə, diqqət, təxəyyül, nitq və 

təfəkkürün inkişafına yönəldilməlidir. 

Ətraf mühit haqqında biliklər uşaqların əxlaq və estetik tərbiyəsində də mühüm rol oyna-

yır. Tərbiyəçi-müəllimin bu sahədə başlıca vəzifəsi uşaqlara bilik vermək, bunun əsasında on-

ların marağını, öyrənmək həvəsini, diqqətli olmasını formalaşdırmaq, onlarda nəcib hisslər 

oyatmaq və verilən tapşırıq üçün üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməyə səy göstərməyi 

yaratmaqdır. 

İdrakın inkişafına təsir göstərən əsas vasitə gerçək aləmdir: insanlar, əşyalar, təbiət, ictimai 

hadisələr və s. hadisələrlə uşaqları günün hər bir vaxtında tanış etmək olar. Bunlar ünsiyyət 

prosesində, insanların əməyi ilə tanışlıq zamanı, təbiət hadisələrini dərk edərkən, əşyalarla tə-

masda olarkən və s. proseslərdə uşaqlar tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. 

Məqalənin aktuallığı. Həqiqətən də məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrakının inkişafında 

ətraf aləmlə tanışlığın özünəməxsus rolu vardır. Tədqiqatın aktuallığı da məhz idraki fəaliy-

yətə olan tələbat və motivasiyanın formalaşmasının burada mühüm olması ilə şərtlənir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik idrak motivasiyası və onun göstəricilərinin tədqi-

qata cəlb edilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat zamanı əldə olunmuş nəticələr ətraf 

aləmlə tanışlıq məşğələlərində tərbiyəçi-müəllimlərin istifadəsi üçün tövsiyə edilir. Eyni za-

manda, həmin nəticələrdən dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, elmi-metodik ədəbiyyatın və elmi-

tədqiqat işlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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Böyüməkdə olan nəslin estetik tərbiyəsi cəmiyyətin bütün mərhələlərində mühüm əhəmiy-

yət kəsb edir. Müasir cəmiyyətlə ayaqlaşmaq üçün yeniyetmələr insan ləyaqətini ucaldan bü-

tün gözəl keyfiyyətlərə: bədii zövqə, mənəvi zənginliyinə, elmi təsəvvürlərə, hərtərəfli dünya-

görüşə malik olmalıdır. Bu baxımdan yeniyetmələrin estetik tərbiyəsində mühüm rol oynayan 

bütün iş formaları, onların tərkib hissələri nə qədər bir-birindən fərqlənsələr də qarşıda duran 

başlıca məqsəd birdir: cəmiyyət üçün ləyaqətli övlad yetişdirmək, onun estetik-mədəni səviy-

yəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq, bəşəriyyətin qarşıya qoyduğu estetik tələbləri ödəmək, 

həyatın mənəvi-mədəni proseslərində fəal iştirak etmək və s. Sadaladığımız keyfiyyətlərə nail 

olmaq çox çətin olsa da uşaqların, o cümlədən yeniyetmələrin tərbiyəsində erkən yaşlarından 

bu mühüm məsələyə lazımi diqqətin yetirilməsi, onların estetik tərbiyəsinin istənilən məcrada, 

istiqamətdə formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məlumdur ki, estetik tərbiyə insanların ira-

dəsini, hiss və fikirlərini birləşdirir, onlara sevinc və fərəh bəxş etməklə bərabər, gözəlliyi an-

ladır və eyni zamanda eybəcərliklərə qarşı nifrət yaradır. Yeniyetmələri məhz bu ruhda yetiş-

dirmək, onları ən gözəl ideallarla yaşamağa sövq etmək bugünümüzün mühüm məsələlərin-

dən biridir. Respublikamızda həm təhsil və həm də tərbiyə sahəsində həyata keçirilən əsaslı 

islahatlar prosesində bu problem həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur və bu gün də xüsusi 

diqqət mərkəzindədir.  

“Azərbaycan Respublikasının Təhsil  sahəsində  islahat proqramı”nda deyilir: “Təlim-tər-

biyənin meyl, maraq, istedad və qabiliyyət əsasında qurulmasını təmin edən təmayüllərə uy-

ğun olaraq ayrı-ayrı fənlər, habelə fənlərin inteqrativ kursları üzrə çoxvariantlı tədris proq-

ramlarını hazırlamaq; istedadlı şagird və tələbələrin aşkara çıxarılması və istedadlarının inki-

şaf etdirilməsi üçün fərdi tədris planı və proqramları hazırlamaq. Həmin gənclərin ardıcıl ola-

raq respublikadaxili və beynəlxalq olimpiadalarda, müsabiqələrdə, konfranslarda və digər təd-
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birlərdə geniş iştirakını təmin etmək əsas vəzifələrdəndir” (1, s. 21). 

Milli təhsil sistemimizin inkişaf yollarını göstərən bu mötəbər sənəddə irəli sürülən, qarşı-

ya qoyulan təxirə salınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsində fiziki tərbiyə vasitələrinin də özü-

nəməxsus rolu, mövqeyi və yeri vardır. Fiziki tərbiyə eyni zamanda yeniyetmə məktəblilərin 

estetik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Fiziki tərbiyə vasitəsilə 

yeniyetmələrin estetik tərbiyəsinin formalaşdırmağın yollarından biri turizm səfərləri və yü-

rüşlərdir. Bu işə, bu sahəyə fiziki tərbiyəsi üzrə ümumtəhsil məktəblərinin proqramlarında da 

diqqət yetirilmişdir. Belə tədbirlər respublikamızın bütün məktəblərində keçirilməsə də, işi 

yaxşı təşkil edilmiş məktəblərdə vaxtaşırı aparılır. Turist səfərləri və yürüşlərilə həyata keçiri-

lən spesifik işlər şagirdlərin estetik qabiliyyətlərin formalaşmasına xidmət edir. Turizm öz 

növlərinə görə çox müxtəlif olur.  

Fiziki tərbiyə işinin bütün sahələrində olduğu kimi məktəbdə yeniyetmələrin estetik tərbi-

yəsinin inkişafına xidmət edən turizm səyahətlərinin və yürüşlərinin keçirilməsində qarşıda 

aşağıdakı vəzifələr durur. 

— yeniyetmələrdə çeviklik, dözümlük, cəldlik və bir sıra digər keyfiyyətləri aşılamaqla 

bərabər onların estetik zövqlərini inkişaf etdirmək; 

— yeniyetmələrdə doğma respublikamızın torpağına məhəbbət, vətənpərvərlik hissləri tər-

biyə etmək;  

— yeniyetmələrdə diyarşünaslıq, tarixi bilikləri aşılamaq, onlara təbiəti sevdirmək, təbiə-

tin gözəlliyindən zövq almağı öyrətmək; 

— təbiətin mühafizəsinə diqqət vermək, mədəniyyət və memarlıq abidələrini qorumağı 

tərbiyə etmək.  

Turist səfərləri zamanı yeniyetmələrin müxtəlif şəhər və kənd yerləri haqqında əldə etdik-

ləri məlumatlar eyni zamanda onların dünyagörüşünü genişləndirir. Təbiətin qoynuna, xüsusi-

lə meşələrə, dağlara təşkil edilən yürüşlər, gəzintilər yeniyetmələrdə romantik duyğular oyat-

maqla, onlarda bir sıra bacarıqlar formalaşdırır. Tonqal qalamaq, çadır qurmaq, quşları səsin-

dən, ağacları qabığından, yarpağından tanımaq bacarığına yiyələnirlər. Müxtəlif marşrutlar 

üzrə gəzintiyə, yürüşə çıxarkən zəruri olan əşya və avadanlığın, ərzaq məhsullarının seçilib 

götürülməsi onların çantalarda yerləşdirməsi yeni-yetmələrin müstəqil düşünmə, yanaşma qa-

biliyyətlərini inkişaf etdirir. 

Təbiətlə bağlı təşkil edilən bir və iki günlük yürüş, səyahət zamanı yeniyetmələrdə zəngin 

estetik təəssürat yaranır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, həmin növlər üzrə təşkil edilən turizm 

işlərinin mahiyyətində də estetik cəhətlər vardır. Bu hər şeydən əvvəl səyahətlərin, səfərlərin, 

gəzintilərin keçirilmə vaxtı və obyektləri ilə bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, istər qurulan ça-

dırlarda gecələyən yeniyetmələr səhərin açılmasını, sübh çağının gözəlliklərini duyur, quşla-

rın nəğməsini eşidir, güllü-çiçəkli yamacları, ətir saçan otlağı, yaşıllıqları seyr edirlər. Bütün 

bunlar yeniyetmələri-yuxarı sinif şagirdlərini həyəcanlandırır, onların estetik hisslərini inkişaf  

etdirir. Ümumtəhsil məktəblərində oxuyan yeniyetmələrin estetik tərbiyəsinin mühüm vasitə-

lərindən biri də fiziki tərbiyə üzrə həyata keçirilən gecələrdir. Bu onunla izah olunur ki, yeni-

yetmələr, yuxarı sinif şagirdləri hələ kiçik yaşlarından, yəni məktəbə ayaq açdığı vaxtdan baş-

layaraq idmana çox böyük maraq göstərirlər. Sonra onların bu maraq dairəsi tədricən genişlə-

nir.  

Fiziki tərbiyəyə aid olan idman, turizm işləri, fiziki tərbiyə, fiziki tərbiyə üzrə sinif-dərs məş-

ğələləri öz növbəsində şagirdlərin ətraf aləmə estetik münasibətini inkişaf etdirir. Dərsdənkə-

nar işlərdə fiziki tərbiyə üzrə müxtəlif məzmunlu məşğələlər, tədbirlər vasitəsilə yeniyetmə-

lərin estetik tərbiyəsini daha da inkişaf etdirmək üçün qarşıya aşağıdakı vəzifələr qoyulur: 
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1. Fiziki tərbiyə vasitəsilə yeniyetmələrin estetik hisslərini, zövqünü inkişaf etdirmək; 

2. Fiziki tərbiyə üzrə dərnəklər, tədbirlər şəbəkəsini genişləndirmək, onların estetik təsir 

istiqamətlərini diqqət mərkəzində saxlamaq;                                                                                                                                                

3. Fiziki tərbiyə üzrə praktik məşğələlər, habelə müxtəlif tədbirlər vasitəsilə şagirdlərin es-

tetik görüşlərini, estetik fəaliyyətini inkişaf etdirmək;       

Belə tədbirlərin pedaqoji mahiyyəti və elmi pedaqoji əsasları haqqında danışmağa ciddi 

ehtiyac duyulur. Bunu nəzərə alaraq biz bu yarımfəsildə dərsdənkənar işlərdə idman tədbirləri 

vasitəsilə yeniyetmələrdə aşılanması zəruri sayılan estetik tərbiyə məsələləri barədə bir qədər 

geniş söhbət açmağı məqsədə müvafiq hesab edirik. 

Fiziki tərbiyə üzrə dərsdənkənar tədbirlərin bir sıra növləri vardır. Məsələn, gecələr, gö-

rüşlər, oyunlar, yarışlar, müsabiqələr, turnirlər, didaktik oyunlar, (musiqili – süjetli oyunlar, 

musiqili - hərəkətli oyunlar, musiqili-kütləvi oyunlar və s.) turizm tədbirləri, yürüşlər, ədəbi-

bədii kompozisiyalar, idman bayramları, idman estafetləri və s. göstərmək olar. Onların hamı-

sı haqqında geniş danışmaq mümkün olmadığını nəzərə alaraq bu fəsildə onlardan bir neçəsi-

nin məzmunu haqqında söhbət açacağıq. 

Ümumtəhsil məktəblərində oxuyan yeniyetmələrin estetik tərbiyəsinin mühüm vasitələrin-

dən biri də fiziki tərbiyə üzrə həyata keçirilən gecələrdir. Bu onunla izah olunur ki, yeniyet-

mələr, yuxarı sinif şagirdləri hələ kiçik yaşlarından, yəni məktəbə ayaq açdığı vaxtdan başla-

yaraq idmana çox böyük maraq göstərirlər. Sonra onların bu maraq dairəsi tədricən genişlənir.  

Fiziki tərbiyəyə aid olan idman, turizm işləri, fiziki tərbiyə, fiziki tərbiyə üzrə sinif-dərs 

məşğələləri öz növbəsində şagirdlərin ətraf aləmə estetik münasibətini inkişaf etdirir. Fiziki 

tərbiyəyə aid olan həmin sahələr üzrə keçirilən dərsdənkənar işlər, məktəbdənkənar tədbirlər 

yeniyetmələrin, yuxarı sinif şagirdlərinin maraq dünyasını genişləndirir, estetik hisslərini qüv-

vətləndirir. Müxtəlif xarakterli idman yarışları, tamaşaları yeniyetmə məktəbliləri özünə çəkir, 

emosional ton yaradır. Buna görə də digər sahələrlə yanaşı, bədən tərbiyə üzrə gecələrə də 

maraq günbəgün artır. Çünki fiziki təbiyə ilə bağlı təlim-tərbiyə işlərinin yüksək səviyyədə 

təşkil olunduğu məktəblərdə müntəzəm olaraq maraqla qarşılanan idman gecələri keçirilir. 

Gecənin proqramları məzmununa və xarakterinə görə müxtəlif olur. Bəzi proqramlar yalnız 

məktəbin ən yaxşı idmançılarının göstərdikləri idman nömrələrindən, (bəzən dəvət olunmuş 

idman ustaları ilə birlikdə) bəziləri isə idmançıların və bədii  özfəaliyyət üzvlərinin birgə çı-

xışlarından ibarət olur. Qarışıq proqram üzrə hazırlanan gecələr müxtəlif quruluşa malik olur. 

Bu fərəhli və həyəcanlı tədbirlərə həm kiçik, həm də böyük yaşlı məktəblilər həvəslə hazırla-

şırlar və belə tədbirləri səbirsizliklə gözləyirlər.  

Gecələrin həm də müxtəlif növləri vardır. Elmi-pedaqoji ədəbiyyata istinad etsək, onları 

şərti olaraq iki yerə ayırmaq olar. Birincisi, fiziki tərbiyə ilə bir başa bağlı olmayan gecələr, 

ikincisi, isə, birbaşa fiziki tərbiyə və idmanla bağlı olan gecələr. Birincilərin sırasına “şeir ya-

rışları”, “poeziya gecələri”, “rəqs gecələri”, “muğam gecələri”, “mahnı gecələri”, “vokal ge-

cələri”, “estrada gecələri”, “xatirə gecələri”, “diskussiya gecələri”, “şəhidlərin xatirəsinə həsr 

olunmuş gecələr”, “əmək qəhrə-manlarının şərəfinə həsr olunmuş gecələr”, “milli  qəhrəman-

larla görüşə həsr olunmuş gecələr” və s. daxildir. Lakin bu gecələrin hər birində fiziki tərbiyə-

nin estetik zövq aşılayan nümunələrinin nümayiş etdirilməsi mərhələsi də təşkil oluna bilər.  

İkincilərin sırasına isə görkəmli idmançıların “xatirə gecələri”, “adlı-sanlı idmançıları an-

ma gecələri”, “gimnastika gecələri”, “bədii gimnastika gecələri”, “yüngül atletika gecələri”, 

“idman rəqsləri gecələri”, “idman mahnıları gecələri”, “xalq oyunlarına həsr olunmuş gecə-

lər”, “stolüstü oyunlar gecəsi” və s. daxildir. Məktəblilər, xüsusilə yeniyetmələr belə gecələrə 

böyük maraq göstərirlər. Ona görə ki, onların bir qismi bu gecələrin iştirakçısı, bir qismi isə 
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tamaşaçısı olurlar. 

Müxtəlif xarakterli idman yarışları, tamaşaları yeniyetmə məktəbliləri özünə çəkir, emo-

sional ton yaradır. Buna görə də digər sahələrlə yanaşı, bədən tərbiyə üzrə gecələrə də maraq 

günbəgün artır. Çünki fiziki mədəniyyətlə bağlı təlim-tərbiyə işlərinin yüksək səviyyədə təşkil 

olunduğu məktəblərdə müntəzəm olaraq maraqla qarşılanan idman gecələri keçirilir. Gecənin 

proqramları məzmununa və xarakterinə görə müxtəlif olur. Bəzi proqramlar yalnız məktəbin 

ən yaxşı idmançılarının göstərdikləri idman nömrələrindən, (bəzən dəvət olunmuş idman usta-

ları ilə birlikdə) bəziləri isə idmançıların və bədii özfəaliyyət üzvlərinin birgə çıxışlarından 

ibarət olur. Qarışıq proqram üzrə hazırlanan gecələr müxtəlif quruluşa malik olur. Bu fərəhli 

və həyəcanlı tədbirlərə həm kiçik, həm də böyük yaşlı məktəblilər həvəslə hazırlaşırlar və be-

lə tədbirləri səbirsizliklə gözləyirlər.  

Ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinin estetik tərbiyəsində idman bayramlarının da özü-

nəməxsus təsir imkanları vardır. Bu hər şeydən əvvəl idman bayramlarının fiziki, mənəvi və  

estetik  mahiyyəti  ilə  bağlıdır. İdman bayramı həm ümumtəhsil məktəblərində, həm də geniş 

miqyasda təşkil olunduqda (şəhərin küçə və meydanlarında, stadionlarda, mədəniyyət və isti-

rahət parklarında və s.) müxtəlif idmanla bağlı mədəni, bədii tematik tədbirlər kompleksidir. 

İdman bayramlarında yaradıcılıq təşəbbüsü göstərən idman və incəsənət mütəxəssisləri, müx-

təlif nəsillərdən olan insanlar fəal iştirak edirlər. 

İdman mübarizəsinin dinamikası və kəskinliyi, xarakterlərin və taktiki ideyaların çarpış-

ması, kütləvi səhnələrdən, gimnastika yarışlarından alınan estetik zövq idman bayramlarına 

milyonlarla insanı cəlb edir. Idman bayramlarının hazırlanması və keçirilməsində ilk baxışdan 

idmana heç bir aidiyyatı olmayan müxtəlif insanlar da iştirak edə bilir. Şairlər və yazıçılar, 

rəssamlar və bəstəkarlar, müxtəlif sahənin əməkçiləri və mütəxəssislər bir sözlə, hamı bayra-

mın mümkün qədər canlı, normal, əlvan və yadda qalan olması üçün əllərindən gələni edir. 

İdman bayramlarının mahiyyəti, quruluşu elədir ki, maraqlı çıxışlar rəngarəng lövhələr bir-bi-

rini əvəz edir. Məktəbin idmançıları fiziki hazarlığını və texniki ustalıqlarını nümayiş etdirirlər.            

Nəticə etibari ilə deyə bilərik ki, fiziki tərbiyəyə aid olan həmin sahələr üzrə keçirilən 

dərsdənkənar işlər, məktəbdənkənar tədbirlər yeniyetmələrin, yuxarı sinif şagirdlərinin maraq 

dünyasını genişləndirir, estetik hisslərini qüvvətləndirir. 

Məqalənin aktuallığı. Fiziki tərbiyə üzrə dərsdənkənar işlər yeniyetmələrin estetik hisslə-

rini qüvvətləndirir. Müxtəlif xarakterli idman yarışları, idman gecələri, idman bayramları ye-

niyetmələrdə emosional əhval yaradır. Buna görə də respublikamızda həm təhsil və həm də 

tərbiyə sahəsində həyata keçirilən əsaslı islahatlar prosesində bu problem həmişə diqqət mər-

kəzində olmuş və bu gün də xüsusi diqqət mərkəzindədir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, fiziki tərbiyənin yeniyetmələrin 

estetik tərbiyəsinin inkişafına göstərdiyi təsir istiqamətlərini müəyyənləşdirilmiş, bu sahədə 

görülən işlərin imkan və yollarını müəyyənləşdirilərək sistemə salınmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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М.З. Гейдарова, Ф.Б. Курбанова 

 

Пути формирования эстетического вкуса подростков  

посредством уроков физического воспитания  

и внеклассных мероприятий 

 

Резюме 
 

Здоровье подростков, и их эстетическое воспитание является одним из важных воп-

росов современности. Каждый подросток желающий не отставать от современного ми-

ра, должен обладать всеми качествами повышающими человеческое достоинство, в том 

числе и эстетическим воспитанием. Эстетическое воспитание объединяет волю, чувства 

и мысли людей, в то же время показывает красоту, даря им радость и счастье. Одним из 

важных вопросов сегодняшнего дня является воспитание подростков в этом духе и дать 

им возможность жить с лучшими идеалами. Внеклассное занятие по физической куль-

туре, укрепляют эстетические чувства у подростков. Различные спортивные соревнова-

ния, спортивные вечера, спортивные праздники создают эмоциональный тонус у под-

ростков. Поэтому эта проблема всегда находилась в центре внимания в процессе карди-

нальных реформ в сфере образования и воспитания в нашей республике, и сегодня по- 

прежнему находится в центре особого внимания. 

 

M.Z. Heydarova, F.B. Gurbanova  

 

Ways to form aesthetic tastes of teenagers through 

 physical education and extracurricular activities 

 

Summary 

 
The health and aesthetic education of teenagers is one the most important topics in modern 

times. In order to keep up with the modern world, each adolescent must have all qualities that 

enhance human dignity, especially aesthetic education. Aesthetic education combines 

people’s will, feelings and thoughts, gives them joy and happiness, help them to understand 

beauty. It is one the most important issues to bring up teens in this spirit and to encourage 

them to live with their best ideals. Extracurricular activities on physical education strengthen 

the aesthetic feelings of adolescents. Different sport competitions, sport evenings, sport 

holidays create an emotional tone in teens. Thus, this issue was always in the centre of 

attention in the process of fundamental reforms in both education and nurture in our country 

and today it is also in the centre of attention. 
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Respublikanın həyatında baş verən mühüm hadisələr xalqımızda, o cümlədən də gənc nə-

sildə milli mənlik şüurunun oyanmasını, soy-kökümüzdəki, milli mədəniyyətimizdəki və 

onun üzvü tərkib hissəsi olan tarixi pedaqoji irsimizdəki mütərəqqi cəhətləri dirçəltməyi və 

gənc nəslin təlim-tərbiyə işlərində ondan yaradıcılıqla istifadə etməyi zəruri tələb kimi qarşıya 

qoyur. Bu tələbi yerinə yetirmək baxımından keçmişdə yaşayıb-yaratmış ustad aşıqların zən-

gin yaradıcılığından bizə çatmış nümunələrdəki qiymətli tərbiyəvi fikirlərlə məktəbliləri ya-

xından tanış etməyin əhəmiyyəti böyükdür. 

Aşıq sənəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının ruhunda, qəlbində, mənəvi aləmində, dünya-

görüşündə özünə möhkəm yer tutmuş, saz-söz sənətimizə yeni-yeni musiqi əlvanlığı və poetik 

boyalar qazandırmışdır. Əvəzsiz xidmətləri ilə adları hörmətlə anılan, adları mədəniyyət tari-

ximizə qızıl hərflərlə həkk olunmuş ustad aşıqlarımızın bu xəzinəyə bəxş etdikləri sənət inci-

ləri həmişə xalqımızın diqqətini özünə cəlb etmişdir.  

Aşıq yaradıcılığı sinkretikdir, yəni özündə bir neçə sənət sahəsini birləşdirir. Aşıq bəstə-

kardır, şairdir, instrumental və vokal ifaçıdır, natiqdir, aktyordur. Bütün bu keyfiyyətlərlə aşıq 

el adamıdır, məclislər böyüyüdür, sözü gedən ustaddır. Azərbaycan xalqının həyati baxışları 

hər adama, hər aşığa “ustad” deməyə icazə vermir. Müdrik, tərbiyə etməyi, təlim verməyi ba-

caran şəxs bu məqama yüksəlir. Sazın qopuz, aşığın ozan adlandırdığı erkən dövrlərdən üzü 

bu yana ustad aşıqlarımız çox olmuşdur. Onların yaratdığı bədii irs böyüməkdə olan nəslin 

tərbiyəsində xüsusi rol oynamış, bu gün də oynamaqdadır. 

Folklorşunas Ə.Axundov, M.H.Təhmasib, M.Həkimov, S.Paşayev, P.Əfəndiyev və b. aşıq 

yaradıcılığını şifahi xalq ədəbiyyatının bir qolu hesab edirlər. Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan 

musiqi sənəti tarixən iki istiqamətdə inkişaf etmişdir: 1) muğam, 2) aşıq sənəti. 

Muğam qəzəl üstündə oxunduğu üçün yazılı ədəbiyyatla vəhdətdədir, yazılı ədəbiyyat isə 

qədim dövrlərdə şifahi olaraq mərkəz olan şəhərlərdə yaranırdı. Aşıq musiqisi elat həyatının 

dəyərlərindən biri olmaqla sinədən deyilən, yazıya alınmamış, bədahətən qoşulmuş sözlə vəh-

dətdəydi. 

Mənbələrə istinadən deyə bilərik ki, aşıq sənəti müxtəlif mərhələli uzun inkişaf yolu keç-

mişdir. Məqalənin tələbinə müvafiq olaraq həmin tarixi dövrləri təhlil etmədən XVI əsrdən  

XX əsrin əvvəllərindəki olan müddətdə yaşayıb yaratmış ustad aşıqlardan Qurban, Abbas Tu-

faqqanlı, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım, Aşıq Alı, Molla Cümə, Aşıq Mirzə Bilal, Aşıq Ələsgər və 
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başqalarının adını çəkə bilərik. Onların qoşma, təcnis, gəraylı və s. şəklində qoşduqları şeirlər 

özlərinin ifasından sonra el arasında şifahi yayılmış və yalnız XX əsrdə tədqiqatçılar tərəfin-

dən toplanaraq yazıya köçürülmüşdür.  

XX əsr şeirinin şifahi ədəbiyyatdan yazılı ədəbiyyata keçid dövrüdür. Artıq məktəb gör-

müş, təhsil almış aşıqlar bu dövrdən etibarən şeirlərini özləri qələmə almış və həm şifahi, həm 

də yazılı təbliğinə nail olmuşlar. Aşıq Şəmşir, Aşıq Hüseyn Saraclı, Aşıq Şakir, Aşıq Qurban, 

Aşıq Pənah, Aşıq Mikayıl Azaflı, Aşıq Ədalət və başqaları bu dövrün aşıqlarıdır. 

Məlum olduğu kimi aşıqlar, xüsusilə ustad (dədə) aşıqlar əsl xalq aşıqlarıdır. Böyüməkdə 

olan nəsil onların əsrlərdən bəri ağızdan-ağıza, nəsildən-nəslə keçən yaradıcılığı ilə planlı şə-

kildə tanış olurlar.  

Böyük yaradıcılıq istedadına malik olan, öz xalqını və vətənini yüksək məhəbbətlə sevən 

Aşıq Ələsgər aşıq poeziyası tarixində yüksək keyfiyyətli sənət nümunələri yaradıb. Aşıq Ələs-

gər öz dövrünün ustad aşıqlarından olmuşdur. O, gözəl istedada, coşqun təbə, böyük yaradıcı-

lıq qabiliyyətinə malik sənətkardır. 

Aşıq Ələsgər yaradıcılığında xalqımızın cismani və mənəvi gözəlliyi ilə yanaşı, milli dün-

yagörüşü, maddi və mənəvi mədəniyyətimizi əks etdirən məlumatlar boyalarla öz əksini tap-

mışdır. Aşığın şeirlərinin dili öz xəlqiliyi, sadəliyi ilə seçilir, el sözlərindəki məna zənginliyi 

və yenilik onun dilini səciyyələndirən elementlərdir. Şübhəsiz ki, aşıqla eyni dövrdə yaşamış 

klassik poeziya üslubunda yazıb-yaratmış sənətkarların bədii yaradıcılığı ilə tanışlıqdan sonra 

və Ələsgərin yaradıcılığını izlədikcə onda milli etnoqrafiyamız, məişətimizlə bağlı sözlərə, 

geyim, bər-bəzək adlarına bol-bol rast gəlirik. 

Aşıq yaradıcılığı bütün janrların və etik-estetik dəyərləri ilə kamil bir məktəbdir, aşıq isə 

müəllim. Ona görə də aşığın şəxsiyyəti qarşısında pedaqoji tələb durur: 

 

Aşıq olub diyar-diyar gəzənin 

Əzəl başdan pür kamalı gərəkdir. 

Oturub-durmaqda ədəbin bilə, 

Mərifət elmindən dolu gərəkdir. 

 

Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, 

Şeytanı öldürə, nəfsin yandıra. 

El içində pak otura, pak dura, 

Dalısınca xoş sədalı gərəkdir. 

 

Aşıq Ələsgər el-el, oba-oba, diyar-diyar, məclislər idarə edir. Tanıyıb bilmədiyi insanlarla 

ünsiyyətdə olur. Səsi və sənəti ilə yanaşı, ağılı, kamalı, ədəb-ərkanı, mərifəti, mənəvi paklığı, 

onun şəxsiyyəti, ləyaqəti xalqa təqdim edən dəyərlərdəndir. Aşıq sadəcə çalıb-oxuyan yox, 

həm tərbiyəçidir. Əgər şəxsi nümunəsi qənaətbəxş olmasa, sənəti heç kəsə gərək deyil. Aşığı 

təsdiq və təbliğ edən, hörmət-izzət məqamına yüksəldən həm də şəxsiyyətdir. Elmi pedaqo-

gika bunu “tərbiyədə şəxsi nümunə prinsipi” adlandırır. Aşıq Ələsgərin təfsirində şəxsi nümu-

nəsi diqqət cəlb edir: 

 

Yaxşı hörmət ilə, təmiz ad ilə 

Mən dolandım bu Qafqazın elini. 

Pirə (yəni-qoca) ata dedim, cavana qardaş, 

Ana-bacı bildim qızı-gəlini. 
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Ustad aşığın bu cür ağıllı məsləhətlərlə, öyüd-nəsihətlərlə dolu olan irsini bilmək adamı 

nəcib keyfiyyətlər ruhunda formalaşdırır. Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər-irsiy-

yət, qismət, mühit aşıq şeirinin mövzularındandır. Tərbiyə mövzusunda fikirlər də əzəmi dərə-

cədə yüksək səviyyədədir. 

Xalq pedaqoji baxışlarını yüksək səviyyədə əks etdirən aşıq yaradıcılığında təbiət gözəl-

likləri şövqlə vəsf olunur. Aşıq estetikdir, o gözəllikdən zövq almağı bacarır, onu təbliğ etmə-

yi özünə borc bilir. Gözəlliyə edilən qəsd aşığı kədərləndirir. O, gözünün gördüyünü, sözünün 

qüdrətilə insanlar üçün təsvir edir, onları insafa, mürüvvətə səsləyir kədər özünü göstərir: 

 

Getdim, güzarım düşdü bu dağa, 

Ovçu bərəsində maralı gördüm, 

Yatıb inildəyir, durub boylanır, 

Bir neçə yerindən yaralı gördüm. 

 

Təbib olsam, yaraların bağlaram, 

Sinəm üstün düyünlərəm, dağlaram. 

Ələsgərəm, o səbəbdən ağlaram, 

Ananı baladan aralı gördüm. 

 

Aşığı ağlamaq həddinə çatdıran bu təsadüf və onun təsviri nəinki böyüməkdə olan nəslin 

ekoloji tərbiyəsi üçün dəyərli materialdır, həm də müəyyən yaşa çatmış insanların səhvlərini 

diqqətə çəkən faktdır.  

Aşıq şeirlərində tərbiyənin bütün istiqamətləri əhatə olunur. Həmin şeirlər didaktik fikir-

lərlə zəngindir, mənəviyyata çağırış motivləri çox güclüdür. Xüsusən ustadnamələr nəsihət 

dolu şeirlərdir. Adından göründüyü kimi, ustadnamə-ustad sözü, ustad kəlamıdır. Bir qayda 

olaraq, dastanların əvvəllərində söylənir, ya da müstəqil mahnı kimi oxunur. 

Aşıq məclisin nəzər-diqqətini cəmləmək, həmçinin şəxsiyyətinə, ləyaqətinə bələd olmadı-

ğı insanları özünə ram etmək üçün əvvəlcə ustadnamə söyləyir, müvafiq psixoloji ab-hava ya-

radır.  

Aşıq yaradıcılığı tarixində ustad aşıqların tapşırması ilə məşhur olan çox sayda ustadna-

mələr var. Aşıq Ələsgər demişdir: 

 

Can deməklə candan can əskik olmaz, 

Məhəbbət artırar, mehriban eylər. 

Çor deməyin nəfi nədir dünyada? 

Abad könülləri pərişan eylər. 

 

Nakəs adam danışmaqdan saz olar, 

Kərəmdən kəm, səxavətdən az olar. 

Nuftədə qarışan şeyidbaz olar, 

Mərd də sığışdırmaz, nahaq qan eylər. 

 

...Mən istərəm alim, mömin yüz ola, 

Gözü haqq yolunda doğru, düz ola. 

Danışanda sözü dübbədüz ola, 

Ələsgər yolunda can qurban eylər. 
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Birinci bənddə aşıq ünsiyyət mədəniyyətinə işarə edir. İnsanı xoş ülfətə səsləyir. 

İkinci bənddə irsiyyət məsələsinə toxunur. əsil-nəcabətində qüsur olan adamın işinin söz-

sov olmasından, mərhəmətdən, lütfkarlıqdan, comərdlikdən uzaqlığından, mərd insanların isə 

təbinin belə şeyləri götürməməsindən, nəticədə qan tökülməsindən danışır.    

Üçüncü bənddə elmi, Yaradana sədaqətli, doğru yolun yolçusu, düzdanışan insanların çox 

olmasını arzulayır və belə şəxslərə canını qurban edə biləcəyini söyləyir. Beləliklə də, onu 

dinləyənlərə düzlük, doğruluq, halallıq, gözəl ünsiyyət, daxili zənginlik kimi mənəvi keyfiy-

yətlər təbliğ edir. 

Aşıq Ələsgərin şeirinin ana xətti mənəvi-estetik dəyərlərdir. Aşıq vətən torpağını, nər igid-

ləri, qənirsiz gözəlləri, ağır elləri, müdrik ağsaqqalları vəsf edəndə də, namərdə, xainə, gədaya 

töhmət vuranda da məhz meyarı əsas götürür. Ona görə də aşıq şeiri cəmiyyətin nizamlı sözlə 

ifadə olunmuş təlim və tərbiyə xəzinəsidir. 

Aşıq Ələsgər qoşmasında ermənilərin qəddarlığına dözə bilmir, etiraz səsini ucaldır, fər-

yad edir. Onun şeirində ayrılıq, intizar, vətən həsrəti kimi motivlər də qüvvədədir. 

 

Bir ay yarım nobahardan keçəndə 

Car olur köysündən sellərin, dağlar! 

Çalxalanır dəryalar, çığrışır qarlar 

Zəmzəm zümzüməlı göllərin, dağlar! 
 

Həsən nənə, Həsən baba qoşadı, 

Xaçbulaq yaylağı xoş tamaşadı. 

Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı?! 

Ölsün Ələsgər tək qulların, dağlar! 
 

Qoşma 1905-ci ildə ermənilərin bizə qarşı törətdiyi ixtişaşlar zamanı yazılıb. Özünə ölüm 

arzulayan aşığın vətənpərvərlik və vətəndaşlıq duyğuları göz qabağındadır. Bəs səksən il son-

ra nə oldu? Daha sonra nə olacaq? Ustad Ələsgərin o yerlərdə didərgin qalmış ruhu yəqin ki, 

suala cavab gözləyir. 

Aşıq şeirinin özəlliklərindən biri də deyişmə, hərbə-zorba, qıfılbənd, bağlama və müəm-

malardır. Sənətin bu növündə aşıqlar bir-birinin ağlını, zehnini, fəhmini, biliyini imtahana 

çəkmişlər. Belə yarışmaların ustadlararasında keçirilməsinə baxmayaraq, böyüməkdə olan 

nəslin əqli və zehni tərbiyəsində, savadlanmasında böyük rolu olmuşdur, bu gün də həmin nü-

munələr öz aktuallığını, təravətini itirməmişdir. Məsələn, bir müəmma: 
 

Bu günlərdə bir hikmətə tuş oldum, 

Adlı-sani hər aləmdə deyilir. 

Şəriət ətini haram buyurub, 

Halal olan sümükləri yeyilir. 
 

Mudam ayağından kəsiməz abı, 

Abını kəsəndə heç olmaz tabı. 

Çox əziz yaradıb kərəm sahabi, 

Toxmağınan təpəsinə döyülür. 

Ələsgər ərz eylər, ariflər qana, 

Üç ayda, dörd ayda o qədər can, 

Lətifdi xörəyi, qarışır qana, 

Dərmanı var cəsədində yayılır. 
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Müəmma düyü haqqında deyilmişdir, tərbiyəvi xüsusiyyəti ilə yanaşı, təlimedici gücə ma-

likdir. Ustad aşığın bu cür ağıllı məsləhətlərlə, öyüd-nəsihətlərlə dolu olan irsini bilmək adamı 

nəcib keyfiyyətlər ruhunda formalaşdırır. Odur ki Hər bir müəllim aşıq poeziyasına  biganəlik 

göstərməməlidir. Əksinə həmin poeziya ilə yaxından tanış olmalı və şagirdərdə ona dərin ma-

raq doğrutmalıdır. Həmin məqsədlə tədris edilən fənlərin imkanlarından sinifdənxaric tərbiyə-

vi tədbirlərdən yerli-yerində istifadə etməlidir. 

Ümumən, aşıq şeirində təlim tərbiyənin vəhdəti mövcuddur və təlim ideyaları tərbiyəyə 

xidmət edir. Nəticə olaraq deməliyik ki, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığını öyrənməklə onun bütün 

şeirlərinin insanın, mənəvi tərbiyəsi üçün yazıldığını görmüş oluruq. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Aşıq Ələsgərin şeirlərinin təlim-tərbiyə məsələlərinə diq-

qət yetirilmişdir. Ustadın şeirlərində uşaq, yeniyetmə və gənclərin tərbiyəsi, vətənpərvərlik 

mövzularına xüsusi həssaslıqla yanaşır. Aşıq Ələsgər poeziyasına müasir günümüzdə pedaqo-

ji istiqamətdən yanaşaraq araşdırmağa zəruri ehtiyac var. Təlim-tərbiyə yaşlı nəslin əldə etdiyi 

bilik, bacarıq və vərdişlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi  və aşılanmasıdır, dinamik proses  və 

mürəkkəb sistemidir. Məhz bu məqalədə zəngin yaradıcılığa malık olan Aşıq Ələsgər əsərin-

dəki mənəvi tərbiyə məsələlərinin bəzi istiqamətləri təhlilə cəlb edilmişdir. Bu baxımdan ailə-

də uşaqların tərbiyəsi, onların inkişafı həmişə ən mühüm məsələlərdən biri hesab olunur, 

Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinin öyrənilməsi bu gün də aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, məqalədə Aşıq Ələs-

gərin yaradıcılığında pedaqoji aspektdən yanaşılmış, aşığın yaradıcılığında tərbiyənin aktual 

məsələləri araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə verilən tərbiyəvi fikir və düşüncələr 

yetişən nəsillərin yüksək yurdsevərlik, vətən təəssübkeşliyi və milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət 

ruhunda tərbiyə işinin təşkilində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.      
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          А.Б. Кадимова 

    

Вопросы образование в творчестве Ашига Алескера 
 

Резюме 
   

Статья посвящена познавательной проблематике стихотворений Ашуга Алескера. В 

стихах мастер с особой чуткостью относится к темам воспитание детей, подростков, 

молодежи и патриотизма. Есть потребность в современном педагогическом изучении 
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поэзии Ашуга Алескера. В данной статье анализируются некоторые аспекты воспита-

тельной проблематики в творчестве Ашуга Алескера, обладающего богатым творчест-

вом.  

                     

A.B. Gadimova 

   

Educational issues in the creativity of Ashig Alasgar 

 

Summary 
   

The article is devoted to the cognitive problems of poems by Ashig Alasgar. In poetry, the 

master is especially sensitive to the topics of education of children, adolescents, youth and 

patriotism. There is a need for a modern pedagogical study of the poetry of Ashig Alasgar. 

This article analyzes some aspects of educational problems in the work of Ashig Alasgar, who 

has rich creativity.   
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Musiqi alətində çalmağın tədrisi, mürəkkəb və çoxşahəli prosesdir. O, təkcə şagirdlərin bir 

musiqi alətində çalmaq qabiliyyətini deyil, həmçinin ümumi musiqi inkişafını da özündə cəm-

ləşdirir. Geniş tərbiyə işi də onun vacib bir elementdir. Öz müxtəlifliyi ilə bərabər o, şagirdin 

dünyagörüşünün və mənəviyyatının, xarakterinin, estetik zövq və musiqiyə məhəbbətin, əmə-

yə marağın və nəhayət, sağlamlıq və fiziki inkişafının tərbiyə edilməsi kimi keyfiyyətləri özün-

də əks etdirir. 

Tərbiyə işini tədris prosesinin əlavəsi kimi nəzərdən keçirmək olmaz. O, tədris işiylə vəh-

dət təşkil etməlidir. Tədrisin tərbiyəvi olmasına can atmaq lazımdır. Bu, metodikanın əsas 

prinsiplərindən biridir. 

Tərbiyə işi məcburi olmamalıdır, çox hallarda hətta şagird onu hiss etməməlidir. 

Tərbiyə işinin əsas hissəsi dərs prosesində həyata keçirilir. Bu zaman onun müxtəlif sahə-

lərinə toxunmaq vacibliyi yaranır. Musiqi əsərlərinin bədii dərinliyinə bələd olan təcrübəli, 

savadlı müəllim onların obrazlarına, əsas mövzuların onlarda təcəssümünə, bəstəkarın estetik 

dünyagörüşünün təsvirinə və onun yaradıcılığının ruh aldığı ideallara da toxunacaq. Ü. Hacı-

bəyovun, F. Əmirovun və Şopenin odlu vətənpərvərliyi, Q. Qarayevin, A. Məlikovun və L. 

Bethovenin azadlıqsevər, mübariz ruhu, Motsartın, C. Haciyevin, T. Quliyevin işıqlı optimiz-

mi, P.İ. Çaykovskinin, Niyazinin bəşəriyyətə olan ehtiraslı məhəbbəti və bu qəbildən olan 

başqa mövzulara da tədris repertuarının öyrənilməsi zamanı toxunulmalıdır. İncəsənətin bu 

hadisələrinə incəliklə yanaşılma şagirdə güclü tərbiyəvi təsir göstərə bilir. 

Nümunə üçün, əsas problem - xalq musiqisinə məhəbbət oyatmaq və incəsənətdə xalq baş-

lanğıcı rolunun aydınlığı problemi üzərində dayanaq. 

Pedaqoq geniş dünyagörüşü ilə keçmişin və müasir dövrün ən görkəmli bəstəkarlarının 

xalq musiqisinə olan münasibətindən danışa bilər. Həmçinin o, bəstəkarların xalq musiqisi 

əsasında yaratdıqları əsərlərin xalqa mənsub olduğunu da qeyd edə bilər. Şagirdlə gündəlik 

çalışma prosesində bu məsələləri konkret nümunələri vasitəsilə açmaq vacibdir. Çaykovski, 

Raxmaninov, Prokofyev, Ü. Hacıbəyov, Q. Qarayev, F. Əmirov, T. Quliyev, və bir çox digər 

bəstəkarları pyeslərində mahnıların işlənməsi zamanı şagirdin diqqətini millilik cizgilərinə 

yönəltmək lazımdır. Bir tərəfdən xarakterli intonasiya dönməsini, digər tərəfdən isə düzümün 

səsaltı quruluşunu və lad özünə məxsusluğunu göstərmək olar. Qoy şagird işin məğzinə də-

rindən bələd olsun və bədii nəticədən zövq alsın. Sonradan hər hansı bir pyesdə musiqi dilinin 

xüsusiyyətlərinə rast gəldikdə, əvvəl deyilən sözləri əlavələrlə şagirdə xatırlatmaq, onda əv-
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vəlki fikri genişləndirmək, inkişaf etdirmək arzuediləndir. 

Tərbiyəvi işin əsas forması şagirdlərə musiqi gecələri və konsertlər keçirtməkdir. Bu, işti-

rakçıların özlərinə hərtərəfli xeyir gətirir və incəsənətin təbliği üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Tərbiyə işinin (xüsusi) müxtəlif növlüyü - musiqi və ümumtəhsil məktəb şagirdləri ilə birlikdə 

incəsənətin müxtəlif mövzularına həsr olunmuş gecələrin keçirilməsidir. 

Tərbiyə işində və musiqi təhsili olmayan uşaqlarda incəsənətə meyl, maraq oyatmaq fəa-

liyyətindən əlavə, belə axşamlar hər iki təhsil müəssisəsinin kollektivlərinin yaxınlaşmasına 

kömək göstərir. Bu tədbirlərin sayəsində xüsusi sinif müəllimi ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri ilə ümumi dil tapmaqda çətinlik çəkmir. Lakin, bu hal hər zaman həyata keçmir, 

belə ki, hərdən ümumtəhsil məktəb müəllimləri, uşağın musiqi məktəbində tədrisinin vacib-

liyini qiymətləndirmirlər. 

Məktəb və peşə məktəblərinin həyatında əsas yeri sinif iclasları tutmalıdır. Onlar, müəl-

limə imkan verir ki, o, şagirdə təsir göstərmək üçün kollektiv formalardan istifadə etsin. Bura-

ya, həm bəstəkarlar, həm musiqi, həm incəsənət, həmçinin ictimai həyat hadisələri haqqında 

söhbətlər, iştirakçıların həmin mövzuda məruzələri, müxtəlif əsərlərin ifası və onların müza-

kirəsi, ifa olunmuş ən yaxşı pyeslər üçün müsabiqələr daxildir. 

Konsertlərə, teatrlara, muzeylərə getməyi, mədəni - tarixi yerlərə ekskursiyaları və şəhər 

kənarına gəzməyə getməyi haqlı olaraq tərbiyəvi işin ən yaxşı forması hesab edirlər. Bunları 

təkcə bütün siniflə deyil, həmçinin ayrı-ayrı şagirdlərlə də tez - tez keçirmək lazımdır. Tərbiyə 

işini hansı dərəcədə planlaşdırmaq və ümumiyyətlə ona hansı xüsusi hazırlıq görmək lazımdır? 

Əlbəttə, sinif iclasları, müsabiqələr, muzeylərə getmək kimi tədbirlər əvvəlcədən nəzərə 

alınmalıdır: onlar həm də müəllimin hazırlıqlı olmasını tələb edir. Tədris prosesi zamanı keçi-

rilən, qabaqcadan hazırlanmış tərbiyə işi ilə nə etməli? Bu zaman hər bir şagirdlə keçirilməli 

olan tərbiyə işinin əsas istiqamətini təsəvvür etmək lazımdır. 

İxtisas sinfində aparılan tərbiyə işinin bəzi məsələləri üzərində ətraflı dayanaq. 

İncəsənətə xüsusi münasibəti tərbiyə etmək vacib məsələdir: bu, şagirdin dünyagörüşünün 

formalaşmasında böyük rol oynayır. Bəzi ifaçılar üçün artist kimi inkişafın əsas stimulu – 

xudbinlikdir. Lakin bu yol düzgün yol deyil. Şagird təkcə öz şəxsi müvəffəqiyyəti barəsində 

düşünməməlidir. Xudbinlik pis məsləhətçi olaraq, insanı yanlış yola çəkir. Bütün fikirlərini 

“mən”ində toplayan sənətkar öz-özünü məhdudlaşdırır. 

Şagirdi bu məhvedici yoldan çəkindirərək, müəllim ona həmin məqsədi göstərməlidir. O, 

incəsənəti insanlara verdiyi gözəlliyinə, müasir dövrdə əhəmiyyətli işləri həyata keçirmək 

üçün zəngin imkanlarına, yaradıcılıq əməyinin sevincinə görə qiymətləndirməyi bacarmalıdır. 

Gənc musiqiçinin özünü deyil, müəllifin öz traktovkasını deyil, sonra yaranacaq müvəffəqiy-

yəti deyil, ifanı sevməsi üçün müəllim bütün qüvvəsini məhz, bu məqsədə yönəltməlidir. 

İncəsənətin ictimai rolunu başa düşməkdə şagirdə konsert çıxışları və məktəbdənkənar 

musiqi işi də kömək göstərir. Məhz professional hazırlıqsız auditoriya ilə ünsiyyət, onları bə-

dii yaradıcılıq xəzinəsi ilə tanış etmək zövqü daha çox hissedici olur. 

Gənc musiqiçinin parlaq bədii təəssürat alması vacib məsələdir. Ən yaxşı musiqiçilərin 

ifasında əsərləri eşitmək lazımdır. Şagirdlər tərəfindən ifa edilən əsərlərin musiqi gözəlliyinin 

açılmasından söhbət getdikdə, bəzi müəllimlər emosional cəhətdən sıxılırlar. Onlar bu sözləri 

deməyə utanır, ya da lazım bilmirlər: “Bu necə də gözəldir! Bu modulyasiya, bu yeni tonal 

cizgilər necə də gözəl səslənir! Bunları hiss et və elə çal ki, başqaları da valeh olsunlar!”. Dərs 

zamanı belə anların olması necə də vacibdir! Müəllimin, öyrənilən, ifa edilən əsərlərin gözəl-

liyinə canlı reaksiyası, şagirddə estetik hissin yaranmasına güclü təsir göstərə bilir. 

Şagirdi estetik cəhətdən tərbiyələndirmək üçün onun nəzərini ədəbiyyat əsərinə, şəkillərə 
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və heykəllərə cəlb etmək lazımdır. Nahaq yerə List demirdi ki, “Rafael və Mikelancelo mənə 

Motsartı və Bethoventbaşa düşməyə kömək etdilər”. Bu sözləri deməklə, dahi pianoçu incəsə-

nətin müxtəlif sahələrində çalışan sənətkarların yaradıcılığındakı ümumi cəhətləri qeyd et-

məklə yanaşı, şagirdləri müxtəlif sahələrdəki gözəllikləri qiymətləndirməyə səy göstərmişdir. 
Şagird müəllimlə birlikdə şəkillər qalereyasına getdikdə, belə, onda estetik zövq yaranır. Bu 

zaman o, bir şəkil qarşısında duraraq, ondan zövq alır və şəkildə təsvir olunan obrazı hiss edir. 

Estetik hissin inkişafında təbiətin də rolu böyükdür. O, gözəlliyi hiss etməyi fəallaşdırır və 

təəssüratı zənginləşdirir. 

Estetik tərbiyə, musiqiyə məhəbbət hissinin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Təbiidir ki, məhəbbət 

yaxşı musiqiyə, bədii dəyəri olan musiqiyə olmalıdır.  

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 daim 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 əsas-

landırılması şagirdin musiqi təcrübəsinin inkişafına, incəsənətə münasibətin yaranmasına və 

bütövlükdə şagirdin musiqi aləminə münasibətinə öz müsbət təsirini göstərir. 
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should be aimed primarily at the development of emotional sensitivity, children's interest in 

music. The problem of interest in the teaching of music is of particular importance, which is 

also one of the main problems of general pedagogy. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 05.08.2022 
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Bəstəkar T. Quliyevin mahnıları Azərbaycan musiqisinin yeni müxtəlif janrlarının əmələ 

gəlməsində və inkişaf etməsində mühüm rol oynayır. Onun mahnıları ilə tanış olmayan adam 

tapmaq çətindir. Onlar həmişə bəşəri və sadədir və xalqımız tərəfindən sevilə-sevilə dinlənilir 

və oxunur. Bu sadəlik kamil sənətkarlığın, ifadə vasitələrini diqqətlə seçməyin bəhrəsidir. Qu-

liyevin mahnıları müasirliyini, gənclik təravətini daim hifz edəcəkdir, çünki həyatının nəbzini 

həssaslıqla duyan bəstəkar öz xalqının nəcib keyfiyyətlərini görürdü və onu musiqidə göstə-

rirdi. 

T. Quliyevin mahnıları xalq ənənələrini müasirliklə ahəngdar bir şəkildə birləşdirir. Mah-

nıların melodiyaları aydın, obrazlı və səmimidir. Dinləyici qəlbinin ən incə tellərini ehtirasa 

gətirir. Mahnılar onun yaradıcılığında aparıcı qüvvələrdəndir və Azərbaycan musiqi xəzinəsi-

nə incilər bəxş etmişdir. Hələ gənclik illərindən mahnı onun üçün zəruri yaradıcılıq tələbatına 

çevrilmişdir. Onun kino musiqisində də mahnılar əsas dramaturji yer tutur və onların ömrü 

filmlərdən daha uzun olmuşdur. Həmin kinofilmlərin müvəffəqiyyətində T. Quliyevin parlaq 

musiqisinin xüsusi yeri var. Bəstəkarın Azərbaycan mahnısının inkişafında rolu böyükdür. 

Xalq mahnı yaradıcılığı zəminində bəstəkar müasir mahnının üslub cizgilərini işləmişdir. 

İstedadlı bəstəkar mahnıların melodiya üslubunun təbiətini çox incə duyaraq parlaq, ifadə-

li intonasiyalar tapır. Özü də, mətnin detallarını qabartmayaraq, daha çox poetik obraz və əh-

val-ruhiyyəni yaradır. Böyük zövq və bədii ölçü hissi ilə melodiyalarına reqitativ-deklamasiya 

ünsürləri daxil edir. T. Quliyev mahnılarında instrumental müşayiətə böyük diqqət yetirir. O, 

mövzu baxımından müxtəlif olan iki yüzdən artıq mahnı yaratmışdır. Onun bütün mahnıları 

gerçəklik, geniş kütlələrin hiss və əhval-ruhiyyəsi ilə sıx bağlıdır. 

Müşayiət yalnız sadəcə bir fon olmayıb, obraz funksiyası daşıyır və musiqinin əhəmiyyətli 

komponenti kimi çıxış edir. Bəstəkarın yaradıcılığında əməyi vəsf edən mahnılar çoxdur. On-

ların arasında Xəzər neftçilərinə həsr olunmuş əsərlər sevilib oxunur. Bir çox mahnılarında 

gənclik mövzusuna müraciət edir və gənclərin hisslər aləmini və səmimiliyini, çılğınlığını li-

rizmlə ifadə edir. Əsərlərin bir çoxunda müxtəlif tərzdə, lakin həmişə həqiqi və səmimi mə-

həbbət haqqında oxunur. Eyni zamanda müxtəlif xalqların yaradıcılığına diqqət yetirir. Onun 

hind, ərəb, bolqar xalq mahnıları üzərində işləmələri də çox maraqlıdır. 

T. Quliyev Azərbaycan mahnısını əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirmişdir. Onun mahnı-

ları təkcə Azərbaycanda deyil, xaricdə də şöhrət qazanaraq sevilə-sevilə oxunur. Hələ 40-cı 

illərdən bu günə kimi mahnılar çap olunur və hər azərbaycanlının daima yaddaşındadır. İllər 

keçir, lakin mahnılar təravətini, müasirliyini, səmimiliyini qoruyub saxlayır. T. Quliyevin 

mahnıları mövzu cəhətdən rəngarəngdir. Onun mahnı yaradıcılığının janr əlvanlığı məhz 
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mövzu rəngarəngliyindən gəlir. Müxtəlif janrda mahnıları lirik ruh birləşdirir. Lakin mahnıla-

rın lirik qəhrəmanları eyni deyil, amma hamısı min bir tellə doğma Azərbaycana, onun həyatı-

na bağlıdır. Bu mahnıların melodiyası emosional təsir qüvvəsi və məna daşıyıcısıdır. Bəstəkar 

mahnını romansa yaxınlaşdıran maraqlı geniş kompozisiyalar tapır. Variantlılıq prinsipi melo-

diyanın əsas inkişaf metodudur. Kupletdən Rupletə elə bil ki, melodiyanın yeni cəhətləri üzə 

çıxır, tematizm axını fasiləsiz inkişaf təəssüratı yaradır. Musiqi inkişafı, improvizasiya melo-

diyada o qədər zəngindir ki, mahnılarda forma yaradılmasının cəhətlərini üstələyir. Kulmina-

siyada melodiya yuxarı və aşağı musiqi materialın hərəkəti ilə fərqlənir. Tematik materialın 

“bitişdirici” elementlərinə bəstəkar diqqət yetirir, müəyyən intonasiya dönümlərini əsər boyu 

davam etdirir. 

T. Quliyevin mahnı yaradıcılığının ən xarakterik cizgilərindən biri onun harmonik və lad-

tonallıq dilinin ifadə olmasıdır. Mahnıların sadəliyi, asan yadda qalması, onların formaca sadə 

olması ilə əlaqədardır. Sir deyil ki, bir çox populyar mahnıların ömrü o qədər də uzun olmur. 

Onlardan yalnız bir neçəsi zamanın sınağından çıxa bilir. Lakin T. Quliyevin elə mahnısı yox-

dur ki, yeni-yeni qəlbləri fəth etməsin. 

Konsertmeyster sinfində biliyə nail olmağın əsasını vokal bədii əsərlərin öyrənilməsi təş-

kil edir. Proqram üzrə tələbələr 10-15 mahnı öyrənməlidir. Repertuarın genişlənməsi getdikcə 

daha ciddi əsərlərin ifasından ibarətdir. Bu mənada T. Quliyevin mahnılarından istifadə etmək 

olar, onlar proqrama da daxil olunur. Bununla əlaqədar bir neçə mahnının təhlilini etmək is-

tərdim ki, konsertmeyster sinfində əsərin üzərində işin məzmunu daha aydın təsəvvür yarat-

sın. T. Quliyev S. Vurğun, N. Xəzri, R. Rza, S. Rüstəm, Z. Cabbarzadənin sözlərinə mahnılar 

bəstələyib. 

T. Quliyevin mahnıları mövzu cəhətdən rəngarəngdir. Onların arasında Vətən müharibəsi-

nə həsr olunan mahnılar. Xəzər neftçilərinə, gənclərin mövzusuna, məhəbbət, Bakı, Azərbay-

can haqqında və b. mahnıları sevilib oxunur. Tematik materialın “bitişdirici” elementləri ilə, 

melodiyada müəyyən intonasiya dönümləri ilə diqqət cəlb edən “Qəmli” mahnıdır. Bu mahnı 

50-ci illərdə çəkilmiş “Onu bağışlamaq olarmı?” kinofilmlərdəndir. Bu əsər romans tiplidir, 

akkomponomentə imitasiya elementləri maraqlıdır. “Qəmli mahnı” sözləri Z. Cabbarzadənin-

dir. Tematik inkişafın və bitkinliyin gözəl nümunəsidir. Dörd xanəli giriş f moll da bizim tə-

səvvürümüzdə qəmgin obraz yaradır. Mahnı dörddə iki ölçüdə Adajio tempində yazılıb. Me-

lodiyanın əsası sekunda intonasiyasından ibarətdir. Bu intonasiya mahnının dramaturgiyasın-

da mühüm rol oynayır. O, bir qədər dəyişdirilmiş şəkildə kulminasiyada səslənir. Variantlıq 

prinsipi melodiyanın əsas inkişafını təşkil edir. Kupletdən kupletə elə bil melodiyanın yeni cə-

hətləri üzə çıxır. 

Fortepiano müşayiəti f mollun arpedşiosından ibarətdir. Sağ əldə musiqi inkişafı aşağı 

enən sektentsiya üzərində qurulub. Birinci hissədə melodiya piano səslənir. Kulminasiyada di-

namika artır və melodiya mettso forte də keçir. Repriza birinci hissənin bir qədər dəyişdiril-

miş variantıdır. Burada əvvəlki iki xanə səslənmir, melizm artır, müşayiət təkcə arnedjio üzə-

rində qurulub. Dörd xanəli intermediyadan sonra əsərin tam təkrarı səslənir. İntermediya kre-

şendodan iki forteya çatır. Bu qəhrəmanın həyəcanı içində olmağını göstərir. Üç xanəli ta-

mamlıq əsəri bitirir. Tələbə mahnının melodiyasını və sözlərini öyrənəndən sonra müşayiəti 

öyrənməlidir (müşayiət sadə və aydındır). Sol əldə arpedjio geniş şəkildə verilib, ona görə tə-

ləbə onu ayrı öyrənməlidir ki, baslar halış səslənsin və sonra ifaya sağ əlinin partiyasını əlavə 

etməlidir. İntermediyada sol əldə akkrodlar tenuto çalınmalıdır və xanənin zəif hissəsində 

pauzalara diqqət etdirməlidir. Tələbə bilməlidir ki, mahnını ifa edərkən melodiyada fasiləsiz 

inkişaf yaratmalıdır. 
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Azərbaycan xalq mahnılarının və fokstrotun ritmik xətti prinsiplərinin uyğunlaşmasına 

“Zubeyda” mahnısında rast gəlmək olar. Burada ritm cəhətdən mürəkkəb olan melodiya və 

müşayiəti kəskin caz ritmlərinə yaxındır. Həmin mahnıda caz ritminə yaxın olan sinkonalar 

və Azərbaycan musiqisinə xas olan metroritmi orjinal səslənir. Mahnı fa maşorda cəld tempdə 

yazılıb, oynaq xarakterli giriş obraz haqqında təsəvvür yaradır. Mahnı üç hissəli formada ya-

zılıb, sonluq ikinci hissənin tematizmi üzərində qurulub. Melodiyanın improvizasiyası və mu-

siqi inkişafı o qədər zəngindir ki, forma strukturun cəhətlərini üstələyir. Müşayiəti iki əl ara-

sında bölünüb, caz xarakteri daşıyır. Reprizada melodiya sekvensiya üslubu ilə inkişaf edir və 

bir qədər dəyişilir. Tələbə ritmik cəhətdən hazırlıqlı, qabiliyyətli olmalıdır. Zubeyda ritmik 

kontrast üzərində qurulub, romans xarakterli mahnıdır. 

T. Quliyevin ən səmimi lirik mahnılarından biri “Sənə də qalmaz” mahnısı R. Rzanın söz-

lərinə yazılıb. Mahnının melodiyası xalq musiqisinin Ən gözəl cizgilərini özündə birləşdirir. 

Mahnının birinci hissəsində melodiya melizrlərlə zənginləşmişdir, mi minorda mülayim temp-

də səslənir, sol əldə müşayiətdə sinkonalar tanqo rəqsin ritmini xatırlayır və musiqi materialı 

mi minorun arpedjio vəziyyətində inkişaf edir. Tələbə ritmik cəhətdən diqqətli olmalıdır və 

sinkopaları dəqiq ifa etməlidir. Orta hissəsində kulminasiyada melodiya aşağı hərəkəti ilə 

fərqlənir. Bura da melodiyada materialı senkvensiya üslubu ilə inkişaf edir və melodiyaya da-

xil olon qammadan sonra təkrar səslənir. Üçüncü hissə birinci hissənin tematizmi üzərində 

qurulub. Tələbə bilməlidir ki, bu neprizadır və əsər üç hissəli formasında yazılıb. Mahnının 

melodiyasında hissələr arasında musiqi materialı daxil olan qammalara rast gəlmək olar. Tələ-

bə o qammaları ayrıca öyrənməlidir ki, melodiyanı sərbəst ifa etməyə qadir olsun. Bu əsər in-

cə lirik romansın xarakterini özündə daşıyır. 

T. Quliyevin “Axşam mahnısı”, “Bakı haqqında mahnı”, “Gəlmədi” kimi mahnıları vals 

janrında yazılıb. “Gəlmədi” sözləri O. Xasməmmədovun mülayim tempdə, dörddə üç ölçüdə, 

sol majorda girişlər başlayır. Girişdə as dur epizoddan sonra melodiya birinci tonallığa qayı-

dır. Bu rəqsə dəvət kimi səslənməlidir. Giriş iki hissəlidir. Tələbə bilməlidir ki, bu epizod sa-

kit tempdə çalınmalıdır. Mahnının birinci hissəsində sağ əldə lirik melodiya səslənir Period 

həcmində və həmin dövrün bir ton aşağı hərəkətdə sekvensiyası səslənir. Sol əldə oktavalı 

baslar akkordlarla melodiyanı müşayiət edir. Tələbə sol əli ayrıca öyrənməlidir ki, baslarda ifa 

zamanı xalis səslər eşidilsin. Orta hissədə yeni melodiya birinci melodiyanın davamı kimi səs-

lənir və sonra reprizada həmin mövzu diqqəti cəlb edir. Koda orta hissə tematizmi üzərində 

bir qədər dəyişən vəziyyətdə qurulub. Bu mahnı forma cəhətdən rus klassik bəstəkarlarını vals 

janrın üslubunda yazılıb. Tələbə ifa zamanı əsəri bütövlüklə ifa etmək haqqında düşünməlidir. 

T. Quliyevin mahnılarını öz müşayiəti ilə ifa edəndə tələbə müxtəlif hazırlıq səviyyəsinə nail 

olur, öz musiqi qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. 

Konsertmeyster sinfində T. Quliyevin mahnıları üzərində işləyərkən tələbə öyrənir: 

1. Mahnıları rəngarəng, zəngin tematizmi ilə fərqlənir, melodiya lirik, ən xarakterli cizgi-

lərindən biri harmonik və lad-tonallıq dilinin ifadəliyidir. Tematizm fasiləsiz inkişaf təəssüratı 

oyadır. Variantlıq prinsipi melodiyanın əsas inkişaf metodudur. Melodiya improvizasiya ilə 

zəngindir. Qamma və apredjio melodiya daxil olduğuna görə diqqətli ifa tələb edir. 

2. Ritm zəngindir: bəzən caz, bəzən fokstrot ritminə yaxındır, sinkopalarla seçilir, çox 

vaxt ritmdə əvvəlcədən obrazın təsəvvürü yaranır. 

3. Mövzu cəhətdən rəngarəngdir. Janr əlvanlığını lirik ruh birləşdirir. 

4. Giriş və koda mahnının müxtəlif tematizmi üzərində qurulub: giriş adətən birinci hissə-

nin tematizmin hansısa elementində, koda isə orta hissənin hansına tematizminin elementində 

qurulub. 
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5. Mahnıların bəşəri və sadə olması müasir və sevə-sevə daima yaddaşda qalması tələb 

edir ki, ifa yüksək səviyyədə olsun. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, T. Quliyev mahnıların öyrənilmə pro-

sesində ən vacibi-mətnin düzgün oxunmasıdır. Musiqi mətninin düzgün oxunması xalq mah-

nıların bədii obrazının açılmasında mühüm rol oynayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, T. Quliyev mahnıları müasir 

pianoçularının repertuarına daxil edilməsi bununla əlaqədardır ki, bu mahnılar qədim dünya 

musiqisinin parlaq nümumələridir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi.  Təcrübədə məqalənin məzmununun istifadəsi 

T. Quliyev mahnıların düzgün interpretasiyasının tapılmasında tələbə və müəllimlərin kömək-

liyinə gələ bilər. 
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Работа над песнями композитора Т. Кулиева 

 

Резюме 
 

Во время обучения студентов, одно из важнейших мест занимает изучение песен 

Тофика Кулиева. Основным музыкальным материалом являются сборники его песен, 

которые признаны базовыми в национальной музыкальной литературе. Освоив этот 

пласт музыки, пианист приобретает определенный профессиональный уровень, что в 

свою очередь может позволить ему перейти на следующую ступень. 

                                                                                               

    I.A. Ahmadova 

 

Work on the songs of the composer T. Kuliev 
 

Summary 
 

During the training of students, one of the most important places is the study of Tofik 

Kuliev's songs. The main musical material is collections of his songs, which are recognized as 

basic in national musical literature. Having mastered this layer of music, the pianist acquires a 

certain professional level, which in turn can allow him to move to the next stage. 
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Robototexnika - maşınqayırma, sensorların hazırlanması, istehsal texnologiyaları və qa-

baqcıl alqoritmlərin daimi nailiyyətlərindən istifadə edən müasir elmdir. Robototexnika öyrə-

nilməsi həvəskar və ya peşəkar üçün müxtəlif fəaliyyət sahələrində robototexniki layihələrin 

tətbiqində yeni imkanlar açacaq. Robotların praktiki tətbiqi robot texnikasının inkişafını sti-

mullaşdırır və elmin digər sahələrində nailiyyətlər prosesini hərəkətə gətirir. 

Bu gün robotlar faydalı qazıntılar hasil edir, komponentləri avtomobillərə yığırlar. Yaxın 

gələcəkdə avtomatik idarəetmə avtomobilləri, ev vəzifələrini yerinə yetirmək və müəyyən tə-

ləblərə uyğun ixtisaslaşdırılmış avadanlıqların yığılması üçün robototexniki qurğular yarana-

caq. 

Robotun nə olduğunu daha yaxşı başa düşmək üçün robot üçün funksional bir müəyyən-

ləşdirmə verək. Yəni robot nəzərdə tutulmuş hərəkətləri yerinə yetirən hər hansı bir qurğu 

(mexanizm) eyni zamanda üç şərtə cavab verməlidir. 

1. SENSE: Ətraf dünyanı sensorlarla qəbul etmək. Bu cür sensorlar mikrofonlar, kamera-

lar (elektromaqnit spektrinin bütün sahələri), müxtəlif elektro-mexaniki sensorlar və s. ola bi-

lər. 

2. THINK: ətrafdakı fiziki dünyanı başa düşmək və ona nəzərdə tutulmuş hərəkətləri ye-

rinə yetirmək üçün davranış modelləri yaratmaq. 

3. ACT: fiziki dünyaya bu və ya digər şəkildə təsir etmək. 

Əgər yuxarıda göstərilən şərtlərdən biri yerinə yetirilmirsə, qurğu robot sayılmır. 

Məsələn, avtonom nəqliyyat vasitəsini robot texnikasına aid etmək olar. 

Robot avtomobil sensorlara malikdir (SENSE), modellər qurur, ətraf dünyanı başa düşür 

və qərarlar qəbul edir (THINK), (ACT) (sərnişin və ya yük daşımaq). Belə bir robot inanılmaz 

dərəcədə mürəkkəb bir mühitdə işləyir və çoxlu sayda gözlənilməyən situasiyalarla qarşılaşır. 

Robotların növləri. Sənaye robotları (SR) istehsal prosesində hərəkət və idarəetmə funk-

siyalarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Manipulyasiya robotu - manipulyatordan və yenidən proqramlaşdırılan idarəetmə qurğu-

sundan ibarət avtomatik qurğudur. Onlar konveyer istehsalı prosesini avtomatlaşdırmağa im-

kan verir ki, bu da öz növbəsində əmək məhsuldarlığını artırmağa, istehsal xərclərini azaltma-

ğa, həmçinin insan amilinin təsirini zəiflətməyə imkan verir, bunun da hesabına rəqabət qabi-
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liyyəti artır. 

Robotları yerinə yetirdiyi işlərin növündən asılı olaraq aşağıdakılara ayırırlar: 

1. Tökmə - məhsulları əridilmiş materialla, o cümlədən 3D printerlərlə tökmək üçün nə-

zərdə tutulmuşdur. Işlənmə zamanı əsas texnoloji çətinlik yüksək temperaturdur. 

2. Mexaniki emal üçün robotlar - kəsici alətdən istifadə edərək mexaniki təsir vasitəsilə 

məmulatların emalında, dəmirçilik işlərində, habelə presləmə və möhürləmə işlərində istifadə 

olunur. 

3. Yığma - əksər hallarda mexaniki birləşmə və elektron komponentlərin paylanması üçün 

müxtəlif alətlərdən istifadə edən manipulyatorlardır. 

4. Boyaq - avtomatik tətbiq üçün istifadə olunur, o cümlədən lak-boya örtüyü, həmçinin 

məhsulun sonrakı cilalanması.  

5. Tikinti - tikintinin avtomatlaşdırılması, həmçinin resursların hasilatı üçün nəzərdə tu-

tulub, buraya müxtəlif obyektlərin tikilməsi üçün tikinti materiallarının və maşınların robot-

laşdırılmış çatdırılması vasitələri də daxildir. 

6. Qablaşdırma-sıralama - məhsulun keyfiyyətini yoxlamaq, onu sıralamaq və qablaşdır-

maq üçün istifadə olunur, əksər hallarda bu, məhsulların istehlakçılara çatdırılması vasitələrini 

nəzərə almadan konveyerlərdə avtomatlaşdırmanın son mərhələsidir. 

7. Nəqliyyat vasitələri - bu sinfə hər hansı robotlaşdırılmış yük çatdırma vasitələri aiddir. 

8. Kənd təsərrüfatı robotlarıdır. 

Məişət robotları - gündəlik həyatda insana kömək etmək üçün hazırlanmış robotlar. 

Robotları aşağıdakı siniflər üzrə təsnif edək: 

1. Nəqliyyat robotları - avtomatik rejimdə sərnişin və yüklərin daşınmasında istifadə olu-

nur. 

2. Ağıllı ev - intellektual, robotlaşdırılmış sistem. 

3. Robot köməkçisi - sahibinə fiziki və intellektual yardım göstərə bilən universal robot 

sinfi. 

4. Robot ev qadını - evdə gündəlik iş yerinə yetirən robotlar sinfi, ona robot aşpazlar, sü-

pürgələr, pəncərə yuyucular, qablar, hava təmizləyicilər, avtomobil yuyucular, hovuzları tə-

mizləyənlər və s. daxildir. 

Sosial robotlar - avtonom və ya yarı avtonom rejimdə insanlarla ictimai yerlərdə və ya ev-

lərdə qarşılıqlı əlaqə qura bilən robotlar. Məsələn: 

1. Robot ailə üzvü - ailənin tərkibinə demək olar ki, tamamilə qoşula bilən, evdə hərəkət 

edə bilən, ətrafındakılarla qarşılıqlı əlaqədə ola bilən qurğulardır. 

2. Heyvan robotlar - ev heyvanlarını əvəz edən qurğular onların hərəkətlərini və səslərini 

köçürə bilir. 

3. Robot oyuncaqlar - uşaqların müxtəlif bacarıq və biliklərə öyrədilməsinə kömək edən 

əyləncə vasitələri. 

4. Tibbi robotlar - insan idarəsi altında tibbi manipulyasiyaları həyata keçirmək üçün ya-

radılmış robotlar. 

5. Robot cərrahlar - xəstəliklərin və travmaların cərrahi müalicəsində tətbiq olunur, cər-

rahın rolunu yerinə yetirməkdən başqa əməliyyatlarda assistent vəzifəsini yerinə yetirə bilər. 

Əczaçı robotlar - xəstələrə müalicə preparatları hazırlaya və paylaya bilirlər. 

3. Robotlaşdırılmış protezlər - bədənin itirilmiş və ya geri dönməz zədələnmiş hissələrini 

süni robotlaşdırılmış cihazlarla əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

4. Robotlaşdırılmış transplantatlar - zədələnmiş və ya işləməyən orqanları və toxumaları 

robotlaşdırılmış qurğularla əvəz etmək üçün istifadə olunur. 
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5. Bakıcı robotlar - xəstələrə qulluq edərkən kiçik tibb işçilərini əvəz edə bilirlər. 

6. Xəstələrin robot simulyatorları - tibb mütəxəssislərinin praktiki təlimi və bacarıqlarının 

hazırlanması üçün nəzərdə tutulub. 

7. Robot diaqnozlar - anamnezin məlumatları əsasında diaqnoz qoyub müalicə təyin edə 

bilirlər. 

Tədqiqat robotları müxtəlif tədqiqatlar aparmaq, o cümlədən müxtəlif funksiyaları yerinə 

yetirmək üçün robotlardan istifadə etmək imkanlarıdır. Bunlara həm avtomatik, həm də yarı 

avtomatik planın çoxsaylı alətləri daxildir. Istifadə mühitləri: 

1. Kosmik - kosmos şəraitində tədqiqatlar aparmaq üçün istifadə olunur. 

2. Yerüstü - yer səthində tədqiqatlar aparmaq üçün nəzərdə tutulub, digər planetlərdə təd-

qiqatlar aparılan halda robotlara planet gəmiləri deyilir. 

3. Yeraltı - torpaq səthi altında və ya birbaşa torpaq altında və ya mağara və qrotlarda təd-

qiqatlar apara bilirlər. 

4. Dəniz qurğuları - sualtı və ya sualtı vəziyyətdə tədqiqatlar aparmaq üçün qurğular. 

Döyüş robotları antropomorf (insana bənzər) davranışları olan, müəyyən döyüş tapşırıqla-

rının həllində insan funksiyalarını qismən və ya tamamilə yerinə yetirən çoxfunksiyalı texniki 

qurğulardır. Döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən insanı əvəz etməyə, həyatını qorumağa, 

həmçinin imkanları ilə uyğun olmayan tapşırıqları yerinə yetirməyə imkan verir.  

Robototexniki sistemlərin idarəetmə növləri. Robotun idarəçiliyi - robotun həll etdiyi və-

zifələr dairəsinə uyğunlaşması, hərəkətlərin proqramlaşdırılması, idarəetmə sisteminin və 

onun proqram təminatının sintezi ilə bağlı problemlər kompleksinin həllini nəzərdə tutur. 

İdarəetmə növünə görə robototexniki sistemlər aşağıdakılara bölünür: 

1. Biotexniki: 

1.1. Əmrli (robotun ayrı-ayrı hissələrini idarə etmək üçün düymələr və idarəetmə qolları). 

1.2. Köçürücü (insan hərəkətinin təkrarı, tətbiq olunan səyləri, ekzoskeletləri ötürən əks 

əlaqənin həyata keçirilməsi mümkündür); 

1.3. Yarı avtomatik (bir əmr orqanının idarə edilməsi, məsələn, robotun bütün kinematik 

sxeminin tutacağı); 

2. Avtomatik: 

2.1. Proqram (əvvəlcədən verilən proqram üzrə fəaliyyət göstərir, əsasən dəyişməz mühit 

şəraitində birtərəfli vəzifələrin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur); 

2.2. Adaptiv (tipik problemləri həll edir, lakin fəaliyyət şəraitinə uyğunlaşır); 

2.3. İntellektual (ən inkişaf etmiş avtomatik sistemlər); 

Robotların idarə edilməsinin əsas vəzifələri arasında aşağıdakılar var: 

• müddəaların planlaşdırılması; 

• hərəkətlərin planlaşdırılması; 

• güc və məqamların planlaşdırılması; 

• dinamik dəqiqliyin təhlili; 

• Robotun kinematik və dinamik xüsusiyyətlərinin identifikasiyası. 

Robotların idarəetmə üsullarının inkişafında texniki kibernetika və avtomatik idarəetmə 

nəzəriyyəsinin nailiyyətləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Robotlar bir növ süni intellektə (Sİ) ehtiyac duyurlar ki, komanda boyunca hərəkət edə və 

ya problemləri həll edə bilsinlər. 

Məqalənin aktuallığı. Robototexnikanın müasir təlim texnologiyalarında istifadə olunma-

sı məqalənin aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə robototexnikanın növləri üzrə təsnif edil-
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məsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Понятие роботов и их классификация  
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Резюме 

 
В статье рассказано об общем понимании роботов, о типах роботов. Здесь особо от-

мечено применение роботов в современной жизни, в том числе их область применения. 

Здесь говорится о возможности использования роботов для выполнения различных 

функций. 
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The concept of robots and their classification  

in the teaching of robotics 

 

Summary 

 
The article tells about the general understanding of robots, about the types of robots. The 

use of robots in modern life, including their field of application, is especially noted here. It 

talks about the possibility of using robots to perform various functions. 
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Hazırda ölkəmizin bir çox vətəndaşı müasir təhsil sisteminə fəal şəkildə maraq göstərir. 

Çox vaxt onların bir çoxu uşaqlarının təhsili ilə maraqlanan məktəblilərin valideynləridir. 

Təhsil prosesi ilə birbaşa əlaqəsi olmayan insanlar da təhsil sahəsindəki problemləri görə bi-

lərlər, lakin müəllimlər mövcud problemləri və ziddiyyətləri ən kəskin şəkildə bilirlər. 

İnformasiya texnologiyaları insan fəaliyyətinin bütün sahələrində istifadə olunur, cəmiy-

yətdəki informasiya axınlarının köməyi ilə yayılır və dünya miqyasında bir informasiya mə-

kanı təşkil edir. Bu gün dünyada daha geniş yayılırlar, çünki cəmiyyətin məlumatları yenilə-

məsi lazımdır. Cəmiyyətin demək olar ki, bütün sahələri informasiya texnologiyalarından isti-

fadə edir. Bu prosesin mərkəzi hissəsi təhsilin kompüterləşdirilməsidir. 

Kompüter texnologiyaları insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz edib və nüfuz etməyə 

davam edir. Elektron kompüterlərin istifadə olunmadığı hər hansı bir sənayeni təsəvvür etmək 

mümkün deyil. Təhsil sektoru da istisna deyil və kompüterləşdirməyə də məruz qalıb. Üstəlik, 

kompüterlər əlavə bir öyrənmə vasitəsi kimi deyil, səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artır-

maq üçün hazırlanmış ayrılmaz təhsil prosesinin ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilir. 

Ancaq təhsil problemlərinin həlli üçün kompüter həmişə tam istifadə olunmur. Bu, infor-

masiya texnologiyalarının hələ məktəbdə lazımi tətbiqini tapmaması ilə əlaqədardır. Ancaq 

məktəblərdə kompüter texnologiyasına dair bütün imkanları həyata keçirilmir. Bir çox müəl-

lim yeni informasiya texnologiyaları ilə tanışdır və onlardan tədrisdə necə istifadə olunacağını 

bilmir. Əksər hallarda, informatika müəllimləri, fərdi fənlərin tədrisi üçün kompüter texnolo-

giyalarından istifadə edərkən lazımi şərtləri zəif təmsil edən hazırlıq xüsusiyyətlərinə görə 

məktəbdə kompüter istifadə edərək dərslər keçirirlər. 

Kompüter texnologiyalarından təhsil sahəsində geniş istifadə problemi son vaxtlar məktəb 

təlimində informatika elminə marağı artırdı. Buradan belə çıxır ki, kompüter elmləri müəllimi 

biliklərini və tədris metodlarını daim inkişaf etdirməyə borcludur. Ancaq bütün müəllimlər 

buna hazır deyil. Bəzən müəllimlər aşağıdakıları söyləyirlər: “Bizə bunu öyrətmədilər. Bizə 

belə bir material verilmədi. Kurslarda belə deyildi”. Ancaq yenə də müasir müəllimlər üçün 

tələblər müəllimlərin özünütərbiyə sahəsində səriştələrə sahib olmasını təmin edir. 

İndi yeni təhsil standartları, tələbələrin tədrisində müəyyən səriştələrin və ümumbəşəri 

təhsil fəaliyyətlərinin formalaşmasına yönəlmiş ən son pedaqoji texnologiyaların istifadəsinə 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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əsaslanan sistem-fəaliyyət yanaşmasını tətbiq etməyə imkan verir. 

İT-nin praktikaya tətbiqi müasirləşmənin ən vacib sahələrindən biridir. Yalnız təhsil səviy-

yəsini yüksəltməyə deyil, həm də informasiya səriştələrini inkişaf etdirməyə, bir insanın intel-

lektual potensialını üzə çıxarmağa imkan verir. 

Son on ildə məktəb təhsili geniş miqyaslı kompüterləşdirməyə məruz qaldı: getdikcə daha 

çox sinif otağı kompüter vasitələri ilə təmin olunur, getdikcə daha çox media mənbələri dərs-

liklər təklif edir. İndi məktəb sinfini müəllimin kompüteri, interaktiv lövhə və digər kompüter 

avadanlığı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. 

İnformasiya texnologiyaları proqram və aparat istifadəsinə əsasən istifadəçilərə təqdim 

olunan tələblərə uyğun olaraq məlumat, məlumat və biliklərin toplanması, toplanması, saxlan-

ması, axtarışı, işlənməsi, təhlili, verilməsi üçün metod və metodları əhatə edir. İnformasiya 

texnologiyalarının aşağıdakı üç əsas komponenti var: 

 texniki vasitələr toplusu; 

 proqram təminatı; 

 təşkilati və metodiki dəstək sistemləri. 
İnformasiya texnologiyaları rabitə vasitələrinin və informasiya daşıyıcılarının köməyi ilə 

insanlara yalnız cari zamanın deyil, həm də keçmişin hadisələrindən xəbərdar olmaq imkanı 

yaradır. İnformasiya texnologiyaları iki növə bölünür: 

— analoq; 

— rəqəmsal. 
Analoq texnologiyalar informasiya məlumatlarını davamlı təsadüfi dəyişən şəklində təmsil edir; 

Rəqəmsal informasiya texnologiyaları ikili hesab şəklində məlumatları təmsil etmək üçün 

ayrı bir üsuldan istifadə edir. 

əqəmsal məlumat təqdimatı, rabitə kanalları üzərindən ötürülmə zamanı da daxil olmaqla 

yuxarı müdaxilələrdən qoruyur. 

Beləliklə, informasiya texnologiyaları və informatika bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. İnformatika 

onların avtomatlaşdırılması, yaradılması və işləməsi üçün metodlar, vasitələr və texnologiya-

lar haqqında elmdir. Kompüter elmləri akademik bir mövzu olaraq tələbələrin düşüncəsini 

formalaşdıracaq məzmunu əhatə edir. Məsələn, bunlar “anlayışlar”, “məlumatların strukturlaş-

dırılması”, “düşünmə” və s. mövzulardır. 

İnformatika dərslərində şagirdlər tərəfindən dünyanın sistematik qavrayışı inkişaf edir, 

müxtəlif təbii və ictimai hadisələrin vahid informasiya əlaqələrinin inkişafı, səviyyə böyük öl-

çüdə məlumatları sürətli işləmə və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti ilə müəy-

yənləşdirilən sistem təfəkkürü inkişaf edir. Məktəblilərdən və müəllimlərdən əlavə yeni im-

kanlar tələb edən – bütün yeni metodların və tədris vasitələrinin tətbiqi həyata keçirilir. 

Hər bir məktəb mövzusunda, qrafika, səs və video sənədlərini nümayiş etdirmək imkanı 

verərək kompüter texnologiyası əhəmiyyətli köməkçi ola bilər. Əlavə olaraq, obyektlərin mo-

dellərini hərtərəfli araşdıra biləcəyiniz, hər hansı bir fenomeni və ya prosesi simulyasiya edə 

biləcəyiniz, hər hansı bir kompleks hesablama aparacağınız və ətraflı analitik verə biləcəyiniz 

bir çox fərqli proqram var. Bütün bunlar vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə imkan ve-

rir ki, bu da çox vaxt kifayət deyil, real həyatda tez-tez çətin və ya mümkünsüz olanı etməyə 

imkan verir. 

ə

ə
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ə
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ə
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Əslində, hazırda bu cür təlim ikinci nəsil FSES-in tələblərinə uyğunluq demək deyil. Xa-

tırladaq ki, bu, məktəblilərdə idrak, yəni müqayisə, ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə, təhlil, 

sintez, konsepsiyanı ümumiləşdirmək və s. kimi məntiqi hərtərəfli təhsil fəaliyyətlərini forma-
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laşdırmaq üçün tələbləri ehtiva edən normativ sənəddir, yəni yeni şeylər öyrənərkən, təlim hə-

yacı deməkdir. 

əhsil sistemlərində ən çox yayılmış çoxfunksiyalı ofis tətbiqetmələri və İT vasitələri bunlardır: 

 elektron cədvəllər; 

 mətn redaktorları; 

 təqdimata hazırlıq proqramları; 

 verilənlər bazası idarəetmə sistemləri; 

 qrafika paketləri. 
Təhsil prosesində İT-nin istifadəsi kömək edir: 

1. tələbələrin idrak fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq; 

2. mürəkkəb proseslərin və hadisələrin modelləşdirilməsini və vizuallaşdırılmasını nəzər-

dən keçirmək; 

3. fərdi fənlərin öyrənilməsinə maraq göstərmək; 

4. axtardığınız məlumatı taparkən İnternetdən istifadə etmək. 

İT istifadəsinin üstünlükləri: 

1. dərslər zamanı audio və video məlumatların istifadəsi; 

2. qrafik məlumatlardan istifadə edərək mövzunun mənimsənilməsi; 

3. müxtəlif səviyyəli hazırlıq səviyyəsindəki şagirdlərə diferensial yanaşmadan istifadə et-

mək imkanı; 

4. müəllimlər və tələbələr arasında ən sürətli təmas imkanı. 

İnformasiya texnologiyalarının bizə verdiyi bütün üstünlüklər, şübhəsiz ki, təhsil prosesini 

asanlaşdırır. 

ə informasiya texnologiyalarının əsas pedaqoji məqsədləri şagirdin şəxsiyyətini inkişaf etdirir, 

 

 ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı, 

 yaradıcı düşüncənin inkişafı, 

 çətin vəziyyətlərində qeyri-adi qərarlar qəbul etmək bacarığı; 

 təcrübə fəaliyyətində biliklərin təkmilləşdirilməsi. 

əhsildəki informasiya texnologiyalarının potensialı insan fərdinin geniş inkişaf xətti ilə 

əyyən edilir (duyğular, zəka, dünyagörüşü, müstəqil yaradıcı və tənqidi düşüncə, estetik şüur 

nformasiya texnologiyaları ehtiyatlarının inkişaf etdirilməsi məsələləri əksər hallarda 

“elektron pedaqogika” konsepsiyası üzərində işləyən müəllimlərin diqqətini çəkir. 

İnformasiya texnologiyalarının təlim prosesi üçün bir çox fayda təmin etdiyinə inanırlar. 

Hazırda respublikamızda bir çox sahələrdə peşəkar mütəxəssislərin informasiya kommuni-

kasiya texnologiyaları ilə işləmək və bu texnologiyalardan düzgün şəkildə istifadə etmək ba-

carığına olduqca böyük önəm verilir. İKT savadı olmayan şəxs indiki dövrdə özəl sektor və ya 

ətdə perspektivli bir iş tapması ancaq təsadüf nəticəsində mümkün olar. İKT savadına 

əmməl dərəcədə yiyələnməyin ən yaxşı metodu orta məktəbdən başlayır. Təhsilin ibtidai 

əsindən başlayaraq bu sistemin İKT əsasında qurulması, təhsilalanlara ənənəvi formada olan 

ərslər ilə yanaşı ilkin informatik biliklərin öyrədilməsi, internet və kompüterlə şagirdlərin 

işləməyə psixoloji hazırlanması, təhsilalanların istedadlı və savadlı kadr kimi yetişməsində 

ər. 
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İKT-nin imkanlarından tədris prosesi zamanı uğurla istifadə edən müəllimlərin fikrincə, 
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ə keçilən dərslər zamanı tələbələrin mərkəzi fiqur olması təmin olunur. Müəllim – şagirdin 

orijinal bacarığını və fərasətini qiymətləndirən, konsultantı, şagirdi müstəqilliyə, 

hamısı lövhə qarşısına çıxıb müəllimin verdiyi bütün tapşırıqlarını həll etməkdə həvəsli olur-

landıran şagird başqa şagirdlərin yanında müəllimin ona etdiyi danlamaya sıxıntı hissləri keçi-

ə ağrılı reaksiya verir. Müəllim isə interaktiv rejimdə şagirdin etdiyi səhvləri bütün sinfin 

qarşısında deyil, şagirdin özünə fərdi qaydada göstərmək ilə səhvlərin nədən ibarət olduğunu, 

mını artırmaq ilə yanaşı, şagirdlərdə olan fənn qarşısındakı qorxunu və psixoloji maneələri 

əqalənin aktuallığı. Məqalədə orta məktəbdə informatikanın təlimi zamanı informatika 

texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının nəzərdən keçirilməsi məqalənin aktuallığını şərtləndirir. 

əqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə orta məktəbdə infor-

matikanın təlimi zamanı informatika texnologiyalarının tətbiqi imkanları haqda geniş məlu-

 

əqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəblərdə informatika fənnini 

ədris edən müəllimlər, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
В статье рассматриваются возможности применения технологий информатики при 

обучении информатике в ВУЗе. Перечислены наиболее распространенные многофунк-

циональные офисные приложения и ИТ-инструменты в современных образовательных 

системах. Рассмотрены основные педагогические цели информационных технологий по 

развитию личности учащегося на уроке. 

 

Ch.M. Hamzayev 

 

Possibilities of using informatics technologies  

in teaching informatics at a university 
 

Summary 

 
The article discusses the possibilities of using informatics technologies in teaching 

informatics at a university. The most common multifunctional office applications and IT tools 

in modern educational systems are listed. The main pedagogical goals of information 

technologies for the development of the student's personality in the lesson are considered. 
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ния, информационно-коммуникационные технологии 

Key words: preschool institution, learning process, learning technologies, information 

and communication technologies 

 

Müasir cəmiyyətin inkişafı elmi və texnoloji tərəqqi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Cəmiy-

yətin və istehsalın müasir inkişafını maddi və əmək ehtiyaclarından heç də az əhəmiyyətli ol-

mayan informasiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. İnsan həyatının bütün sahələrində infor-

masiya texnologiyalarının istifadəsi artıq bir ehtiyaca çevrilmişdir. Müasir informasiya məka-

nı hətta məktəbəqədər yaşlı uşaqlıq dövründən kompüter bacarığı tələb edir. Bu gün informa-

siya texnologiyaları təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislərin imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə 

genişləndirir. Müasir kompüterdən istifadə uşağın qabiliyyətlərinin inkişafını tam və müvəf-

fəqiyyətlə həyata keçirməyə imkan verir. 

İnformasiya texnologiyalarının təlim prosesinə fəal tətbiqinin məqsədi təhsilin keyfiyyəti-

nin artırılmasıdır. Müasir təhsili pedaqoji fəaliyyətin bütün sahələrinə tətbiq olunan informa-

siya texnologiyalarından istifadə etmədən yüksək keyfiyyətlə təşkil etmək olmur: təlim prose-

sinin monitorinqinin nəticələrini izləmək, uşaqlar haqqında məlumatların saxlanılması, uşağın 

fərdi inkişafının qiymətləndirilməsi, elektron təqdimatlardan, kompüter oyunlarından istifadə 

etməklə təlim məqsədləri üçün interaktiv tapşırıqlar və s.  

Təlimdə informasiya texnologiyalarından istifadə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tə-

lim prosesini əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirməyə, keyfiyyətcə yeniləməyə və effektivliyi-

ni artırmağa imkan verir. Müasir tərbiyəçinin işində İKT-dan istifadə imkan verir: 

 Məşğələlər üçün illüstrasiya materialının və qrup otağını bəzəmək üçün stendlərin se-

çimi (skan, internet, printer, təqdimat);  

 Məşğələlər üçün əlavə idrak materialının seçilməsi, digər tədbirlərin ssenariləri ilə ta-

nışlıq; 

 Təcrübə mübadiləsi, dövri nəşrlərlə və xaricdəki tərbiyəçilərin inkişaf prosesi ilə tanış-

lıq; 

 Qrup sənədlərinin, hesabatlarının qeydiyyatı. Kompüter hər dəfə hesabat yazmamağa 

imkan verəcək, ancaq diaqramı bir dəfə yazmaq və sonra yalnız lazımi dəyişiklikləri etmək 

kifayətdir; 

 Valideyn görüşləri prosesində uşaqlarla təhsil fəaliyyətinin effektivliyini və valideyn-

lərin pedaqoji səriştəsini artırmaq imkanı; 
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 Power Point proqramında təqdimatların yaradılması. 

Məktəbəqədər təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi müəl-

limə öyrənilən materialın daha dərin və şüurlu şəkildə mənimsənilməsinə kömək edən müxtə-

lif vasitələri birləşdirmək, məlumatla doydurmaq imkanı verir. 

İnformasiya və kompüter texnologiyalarından istifadənin üstünlüklərini qısa şəkildə aşağı-

dakı kimi qeyd etmək olar: 

 təlimin görünmə üstünlüyü, əyləncəsi və emosionallığı; 

 təhsil tempinin sürətləndirilməsi (yəni vaxtdan səmərəli istifadə); 

 diqqətin aktivləşdirilməsi; 

 uşaqlar üçün qeyri-mümkün olan hadisələrin nümayişinin mövcudluğu (məsələn, vul-

kan püskürməsi, sunami dalğalarının əmələ gəlməsi və s.); 

 mövzuya marağın artması; 

 təqdim olunan materialın keyfiyyətinin yüksək olması; 

 təhsilin effektivliyinin artırılması. 

Kompüter texnologiyasından istifadə təhsil prosesini cəlbedici və həqiqətən müasir etmə-

yə imkan verir, təhsil məlumatlarının təqdimetmə imkanlarını genişləndirir və uşağın motiva-

siyasını gücləndirməyə imkan verir. Uşaqlarla işləyərkən multimedia təqdimatlarının səmərəli 

istifadəsi tərbiyə və təlim keyfiyyətinin yüksəlməsinə təsir göstərir. Multimedia təqdimatları 

uşaqların aktivliyini artırır. Müasir multimedia təqdimatları uşağı ekranda baş verən hərəkətə 

cəlb edir. Ekrandakı tapşırıqlar interaktivdir, uşağı fikrini toplamağa, diqqətli olmağa, reaksi-

yalarını və hərəkətlərini əlaqələndirməyə məcbur edir. Multimedia təqdimatları uşaqlarda fəa-

liyyətlərini planlaşdırma, məsuliyyətli qərarlar qəbul etmə qabiliyyətini inkişaf etdirir. 

İnformasiya texnologiyalarından istifadə məktəbəqədər müəssisə tərbiyəçiləri qarşısında 

vəzifələr qoyur: 

  zamanla ayaqlaşmaq; 

  uşaq üçün yeni texnologiyalar dünyasına bələd olmaq; 

  müasir cihaz və texnikalara yiyələnmək; 

  kompüter proqramları seçimində məsləhətçi olmaq; 

  ən əlçatan proqramları nümayiş etdirmək; 

  şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin əsaslarını formalaşdırmaq; 

  tərbiyəçilərin öz peşəkar səviyyəsini və valideynlərin səriştəsini artırmaq. 

Müasir tədqiqatlar üç yaşdan altı yaşadək uşaqlar tərəfindən kompüterə yiyələnmə ehtima-

lını təsdiqləyir, çünki bu yaşda uşağın düşüncəsi intensiv inkişaf edir və kompüter müxtəlif 

fəaliyyət növlərində problemləri həll etmək üçün xüsusi intellektual vasitə kimi çıxış edə bilir. 

Kompüterdən səmərəli istifadə üçün ən vacib şərt inkişaf etmiş məntiqi, alqoritmik və sistem 

düşüncəsidir. İnkişaf etmiş məntiqi və sistemli düşüncə ilə yanaşı, ixtiraçılıq və məhsuldar dü-

şünmə qabiliyyəti tələb edən yaradıcılıq fəaliyyəti məktəbəqədər yaşlı uşaqları təfəkkürün, 

fantaziya və yaradıcı təxəyyülün inkişafına doğru yönəldir. Bu cür bacarıqlar məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarda təkcə kompüterin köməyi ilə deyil, bir sıra inkişafetdirici oyunların və tapşı-

rıqların köməyi ilə də formalaşdırıla bilər. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları məktəbəqədər yaşlı uşağın öyrənmə qabi-

liyyətinin təməlində dayanan, zəkasının inkişafı üçün güclü vasitə olan müasir informasiya sə-

riştəsinin inkişafına da kömək edir. Uşaqların inkişafının sürətlənməsi məktəbəqədər yaş döv-

ründə İKT-nın tətbiq olunmasını reallığa çevirir.  

Uşaq bağçasında keçirilən məşğələlərin öz xüsusiyyətləri vardır. Məşğələ emosional, can-

lı, səs və video qeydlərindən istifadə edərək və illüstrasiya materialının iştirakı ilə olmalıdır. 
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Bütün bunları bizə multimedia imkanları ilə kompüter texnologiyası təmin edə bilər. Lakin bu 

vəziyyətdə kompüter yalnız tərbiyəçinin işini tamamlamalı və onun fəaliyyətini əvəz etməmə-

lidir. Uşaqların fikirlərini genişləndirən əsas vasitələrdən biri kimi təqdimatlarla məşğələlərin 

təşkili ilə uşaq yaddaşının üç növü inkişaf edir: vizual, eşitmə və motor. 

Kompüter və multimedia tərbiyəçilərin, valideynlərin və məktəbəqədər yaşlı uşaqların bir-

gə fəaliyyəti üçün zəruri, güclü, təlim və ünsiyyət vasitəsi olan məlumatların işlənməsi üçün 

alətlərdir. Mövcud təcrübə göstərir ki, qrupda təqdimat materiallarının nümayişi məlumatın 

uşaqlar tərəfindən qəbul edilməsini yaxşılaşdırır. Uşaqlar təqdimatlar nümayiş etdirilən məş-

ğələləri daha maraqla dinləyirlər. 

Təqdimat mürəkkəb materialı mərhələlərlə nəzərdən keçirməyə, yalnız mövcud materiala 

istinad etməməyə, həm də əvvəlki mövzunu təkrarlamağa imkan verir. Çətinliklərə səbəb olan 

məsələlər üzərində daha ətraflı dayanmaq olur. Animasiya effektlərindən istifadə uşaqların 

öyrənilən materiala marağını artırmağa kömək edir. 

Multimedia dəstəyi olan məşğələlər uşaqlara məlumatların ötürülmə sürətini artırır, anla-

yış səviyyəsini yaxşılaşdırır ki, bu da bütün düşüncə formalarının inkişafına kömək edir. Öy-

rənmə prosesində məktəbəqədər yaşlı uşaqlara təqdim olunan sözün və obrazın birbaşa birləş-

məsi ilə assimilyasiyanın ən yüksək keyfiyyəti əldə edilir.  

Multimedia təqdimatlarının istifadəsi uşaqların vizual, eşitmə analizatorlarının imkanların-

dan daha dolğun istifadə etməyə imkan verir. Bu, ilk növbədə biliyi mənimsəmə prosesinin il-

kin mərhələsinə - hiss və qavrayışa təsir göstərir. Duyğularla qəbul olunan siqnallar məntiqi 

işlənməyə məruz qalır və mücərrəd düşüncə sferasına düşür. Nəticədə duyğularla qəbul olu-

nan görüntülər mühakimələrə və nəticələrə daxil edilir. Bu o deməkdir ki, vizual və eşitmə 

analizatorlarının daha dolğun istifadəsi o halda idrak prosesinin növbəti mərhələsinin - dərk 

etmənin uğurlu gedişi üçün zəmin yaradır. 

Multimedia təqdimatlarının istifadəsi məşğələləri emosional rəngarəng etməyə, uşaqda 

maraq oyatmağa, məşğələlərin yaxşı keçirilməsinə kömək edən əyani köməkçi və nümayiş 

materialı olmağa imkan verir. Beləliklə, riyaziyyat, musiqi, ətraf aləmlə tanışlıq və s. məşğə-

lələrdə multimedia təqdimatlarının istifadəsi uşaqların obyektlərin əlamətlərini və xüsusiyyət-

lərini araşdırarkən aktivliyini təmin edir, vizual qavrayış, vizual diqqət və vizual yaddaşı inki-

şaf etdirir, keyfiyyət, kəmiyyət və məkan xüsusiyyətlərini formalaşdırır. 

İKT-nın istifadəsi məşğələlərin keçirilməsində keyfiyyətə zəmanət verir: 

  yüksək estetik və emosional səviyyədə görmə və eşitmə qabiliyyətini təmin edir (ani-

masiya, musiqi); 

  diqqəti çox miqdarda didaktik materiala cəlb edir; 

  görülən işlərin həcmini 1,5-2 dəfə artırır; 

  öyrənmənin yüksək dərəcədə fərqləndirilməsini təmin edir (yüksək səviyyəli tapşırıq-

lardan istifadə edərək uşağa fərdi yanaşma). 

Təqdimatlar sayəsində məşğələlər yüksək emosional gərginliyi aradan qaldırmağa və təh-

sil prosesini canlandırmağa imkan verir. Bu zaman çox fəal olmayan uşaqlar da fikirlərini fəal 

şəkildə ifadə etməyi bacarırlar. Yeni informasiya texnologiyaları uşaqların müqayisə və təhlil 

etmək, nəticə çıxarmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə kömək edir. Təqdimatlarda təbiət və 

həyatı əks etdirən faktiki material təqdim edilir və bu gerçəkliyi əks etdirir, orijinal haqqında 

dəqiq fikirlər verərək model rolunu oynayır. Uşaqda vizual-məcazi və nəzəri düşüncə ele-

mentləri inkişaf edir.  

Multimedia təqdimatlarının tətbiqetmə dərəcəsi uşaqların hazırlığından, maraqlarından, 

fəaliyyət formalarından, tərbiyəçinin öz meyllərindən və üstünlüklərindən, proqram təminatı 
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və metodiki dəstəkdən asılıdır.  

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının istifadəsi müasir dövrdə zəruridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, məktəbəqədər müəs-

sisələrdə müxtəlif məşğələlər zamanı informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifa-

dənin əhəmiyyəti göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məktəbəqədər müəssisələrdə müxtəlif məşğə-

lələr zamanı informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə uşaqlar üçün təhsilin  

daha asan və maraqlı olmasına mühüm təsir göstərəcəkdir. 
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Возможности использования информационно-технологических 

процессов в процессе обучения в дошкольных учреждениях 
 

Резюме 

 
В статье рассматриваются возможности технологий обучения, применяемых в дош-

кольных учреждениях, особенности использования информационно-коммуникацион-

ных технологий. Использование информационно-коммуникационных технологий поз-

воляет воспитателям более полно и красочно организовать занятия. Использование ин-

формационных технологий в различных видах деятельности расширяет и закрепляет 

полученные детьми знания, значительно повышает их творческий и интеллектуальный 

потенциал. 

 

S.A. Alieva  

Opportunities of using information technology processes  

in the learning process in preschool institutions 
 

Summary 

 
The article discusses the possibilities of using learning technologies used in preschool 

institutions, especially information and communication technologies. The use of information 
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and communication technologies allows educators to organize classes more fully and 

colorfully. The use of information technology in various activities expands and strengthens 

the knowledge acquired by children, significantly increases their creative and intellectual 

potential. 
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Kompüter qrafikası ilə əlaqəli informatika sahəsi insan qavrayışı üçün ya monitor ekranın-

da, ya da xarici mühitdə surət şəklində mövcud olan təsvirlərin bütün növ və formalarını əhatə 

edir. Getdikcə daha güclü mövqe tutan bu sahə, təkcə kompüter dünyasında deyil, həm də in-

san fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində tətbiq tapır. Kompüter qrafikası animasiya və kino, rek-

lam, incəsənət, memarlıq təqdimatları, dinamikanın prototipləşdirilməsi və simulyasiyası kimi 

sahələrdə, həmçinin kompüter oyunlarının və tədris proqramlarının yaradılmasında zəruri va-

sitədir. Kompüter qrafikasının yeni tətbiq sahələri daim yaranır və müvafiq olaraq bu sahədə 

gələcək mütəxəssislərin hazırlanmasında pedaqoji və metodik yanaşmalara ehtiyac duyulur. 

Bu vəziyyət cəmiyyətin sosial quruluşunun dəyişməsinə səbəb oldu: kompüter qrafikasının 

öyrənilməsinə keyfiyyətcə yeni yanaşma lazımdır.  

Fərdi kompüterdən istifadənin ən mühüm sahələrindən biri olan kompüter qrafikasının 

tədrisi bu gün təhsilin mühüm tərkib hissəsi və informasiya texnologiyalarının inkişafında 

müstəqil elmi istiqamət kimi qəbul edilir. Tədris kompüter sistemlərində qrafiklərdən istifadə 

informasiyanın ötürülmə sürətini artırmağa və onun dərketmə səviyyəsini yüksəltməyə imkan 

vermir, həm də təxəyyülün təfəkkürünün inkişafına kömək edir. Qrafik təsvirlərin rənginin 

düşüncə və hisslərə təsir etməsi, təxəyyülü stimullaşdırması böyük tərbiyəvi və psixoloji əhə-

miyyət kəsb edir. Qrafika, harmoniya prinsiplərinə əsaslanan digər sənət növləri kimi, insanı 

aktivləşdirmək və ya rahatlaşdırmaq, stressi aradan qaldırmaq və zehni şüurlu yaradıcı fəaliy-

yətə sövq etmək qabiliyyətinə malikdir. Elmi və metodoloji səviyyədə bu problemin aktuallığı 

aşağıdakıların zəruriliyi ilə əlaqələndirilir: 

− kompüter qrafikasının tədrisi metodikasının komponentlərinin işlənib hazırlanması, 

əsaslandırılması və həyata keçirilməsi; 

− universitet və kollec tələbələrinin kompüter qrafikası sahəsində səmərəli hazırlığına töh-

fə verən pedaqoji şəraitin müəyyən edilməsi; 

− müasir əmək bazarı üçün rəqabətqabiliyyətli mütəxəssislərin hazırlanmasına yönəlmiş 

tədris vəsaitlərinin və metodiki tövsiyələrin əsaslandırılması və işlənib hazırlanması.  

Tələbələrə kompüter qrafikasının tədrisinin metodik məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi 

zərurəti onunla bağlıdır ki, universitet və kollec tələbələrinə kompüter qrafikasının öyrədilmə-

si üçün memarlıq, tikinti və incəsənətlə bağlı olmayan dəqiq işlənmiş metodlar mövcud deyil. 
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Həmçinin ictimaiyyətlə əlaqələr və reklamla bağlı ixtisaslar üzrə kompüter qrafikasının tədrisi 

metodikası işlənməmiş olduğundan bu fənnin öyrənilməsi üçün tədris-metodiki təminatın, 

tədris vəsaitlərinin və metodik göstərişlərin hazırlanması tələb olunur. Kompüter qrafikası üz-

rə təlim təhsil və tərbiyənin, yaradıcı fəaliyyətin vəhdəti, şagirdlərin bədii əsərləri qavramaq 

və anlamaq qabiliyyətinin inkişafı ilə praktiki işin vəhdəti əsasında aparılmalıdır. 

Əldə edilmiş bilikləri praktikada tətbiq etmək bacarığı, tapşırıqların qoyulması və onların 

həllində müstəqillik nümayiş etdirmək, yaranan problemlərin həllində məsuliyyət daşımaq ki-

mi bacarıqlar “səriştə” anlayışının əsasını təşkil edir. Peşəkar səriştə bir mütəxəssisin bilik-

dən, peşə və həyat təcrübəsindən, dəyərlərindən və meyllərindən istifadə edərək peşəkar fəa-

liyyətin real vəziyyətlərində yaranan peşəkar problemləri və tipik peşə vəzifələrini həll etmək 

qabiliyyətini təyin edən ayrılmaz bir xüsusiyyət kimi başa düşülür. İKT səriştəsinin vacib 

komponenti kompüter qrafikası sahəsində səriştədir.  

Kompüter qrafikası sahəsində müəllimin səriştəsinin strukturunda bir-biri ilə əlaqəli üç 

komponenti ayırd etmək olar: 

— kompüter qrafikası sahəsində səriştənin məzmununa dair biliklər (koqnitiv aspekt);  

— müxtəlif standart və qeyri-standart vəziyyətlərdə kompüter qrafikası sahəsində səriştə 

(davranış aspekti);  

— kompüter qrafikası sahəsində səriştə nümayiş etdirməyə hazır olmaq. 

Təcrübədən göründüyü kimi, kompüter texnologiyasının yeni nailiyyətlərinin təhsil sahə-

sində tətbiqi ləng gedir. Kompüter qrafikasının tədrisinin əsas metodik problemi tələbələr 

üçün dərsliklərin çatışmazlığıdır. Son illərdə kompüter qrafikası ilə bağlı sahələrdə meydana 

çıxan çoxsaylı tərcümə nəşrləri, bir qayda olaraq, yüksək ixtisaslaşmış və ya istinad xarakteri 

daşıyır və təhsildə istifadə üçün çox uyğun deyildir. Gələcək müəllimlər üçün kompüter qrafi-

kası sahəsində əsas səriştələrin formalaşdırılması üçün tədris və tədris vəsaitləri açıq və ya do-

layısı ilə metodik komponenti ehtiva etməlidir. Bununla belə, tələbələrin kompüter qrafikası-

na göstərdiyi maraq olsa da, praktiki iş zamanı onların əksəriyyəti mürəkkəb və həcmli mate-

rialı qəbul etməyə hazır deyillər. Bənzər bir problemlə üzləşən, çətinlikləri aradan qaldırmaq 

vərdişinə malik olmayan əksəriyyəti bu işə ilkin maraqlarını itirirlər. Buna görə də, onlar 

daim mümkün nəticə ilə stimullaşdırılmalıdırlar. Bunun üçün interaktiv dərslərdən istifadə et-

mək lazımdır ki, onları yerinə yetirməklə yaradıcı qrupun üzvləri bədii mühitdə yaradıcılıq 

qabiliyyətlərini inkişaf etdirməklə yanaşı, həm də komandada işləməyi öyrənirlər. Təlim pro-

sesində tələbələr digər fənlər üzrə dərslər üçün metodik dəstək olan layihələr yaradırlar.  

Kompüter qrafikası multimedia və yüksək bədii informasiya texnologiyaları ilə birlikdə 

tələbələrin yaradıcılıq fəaliyyəti üçün xüsusi qrafik informasiya mühitini formalaşdırmağa im-

kan verir. Bununla yanaşı, kompüter qrafikasının öyrənilməsi vizual təsviri şifahi formada ye-

nidən kodlaşdırmaq bacarığını formalaşdırır və yaradıcı özünü ifadə etməyə kömək edir. Eyni 

zamanda, texnologiyaların təbiətinə, rəng effektlərinin zənginliyinə və kosmosda çəkilmiş 

obyektlərin vizuallaşdırılması yollarına görə kompüter qrafikası təkcə ümumi təhsil əhəmiy-

yətinə malik deyil, həm də peşəkar yönümlü təlimə töhfə verir. Kompüter qrafikasının tədri-

sində məqsəd kompüter texnikası və proqram təminatından istifadə etməklə təsvirlərin yara-

dılması və emalının nəzəriyyəsi və təcrübəsi, mühəndis qrafikası və animasiyanın əsasları 

haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılmasıdır 

2015-2020-ci illər arasında kompüter qrafikası üzrə təhsil almaq istəyənlərin sayı 17 dəfə 

artıb. Tələbələrə kompüter qrafikasının öyrədilməsinin nəticəsi qrup qrafik layihələrinin ha-

zırlanmasında peşəkarlığın və səriştənin artması olmuşdur. Təbii ki, kifayət qədər yeni olan 

bu akademik fənnə belə geniş maraq bizdən, xüsusən də müasir elmi tədqiqat sahəsi və qa-
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baqcıl informasiya texnologiyaları sahəsi kimi kompüter qrafikasının sürətli inkişafını nəzərə 

almaqla daha diqqətli olmağı və ciddi düşünməyi tələb edir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə vizuallaşdırmada əhəmiyyətli yeri olan kompüter qrafi-

kası və onun təhsildə hansı mövqedə olduğu haqqında məlumat verilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə informasiya texnologiyalarının yenilənməsi ilə əlaqəli 

olaraq daim inkişaf edən qrafikanın təhsillə inteqrasiyasından söhbət açılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən informatika fənnini tədris edən 

müəllimlər, eləcə də tələbələr istifadə edə bilər. 
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С.Б. Мазанова, З.Н. Исмайлова 

 

Роль компьютерной графики в образовании 

 

Резюме 
 

Компьютерная графика – раздел компьютерных наук, изучающий методы и средст-

ва описания и визуализации данных в графическом виде с помощью программных и ап-

паратных средств. Это самый быстрорастущий сегмент в сфере информационных тех-

нологий.  

 

             S.B. Mazanova, Z.N. Ismayilova 

 

The role of computer graphics in education 

 

Summary 

 
Computer graphics is a branch of computer science that studies the methods and means of 

describing and visualizing data in graphical form using software and hardware. This is the 

fastest growing segment in the field of information technology.  
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Nizami Gəncəvi elə bir böyük şəxsiyyətdir ki, elə bir 

dahidir ki, onun yubileylərini nəinki on ildən, beş 

ildən bir, hər il qeyd etmək lazımdır. 

                               

     Heydər Əliyev 

 

Dünya psixologiya elminin bir hissəsi olan Azərbaycan psixologiyası üçün də səciyyəvi 

cəhət odur ki, onun bilik sahəsi kimi tarixini təhlil edəndə, onun ilk səhifələrinə bir tərəfdən 

güzəran psixologiyasında, digər tərəfdən, Azərbaycan fəlsəfəsi, ədəbiyyatı və incəsənəti ma-

teriallarında, o cümlədən Nizami Gəncəvi yaradıcılığında rast gəlinir. Dahi şair və böyük alim 

olan Nizaminin əsərlərində təbiətşünaslıq, riyaziyyat, astronomiya, psixologiya, fəlsəfə, ila-

hiyyat, tibb, etika, musiqi və s. elmlərə aid zəngin və dərin elmi mahiyyətə malik olan məlu-

matlara rast gəlirik. Bütün bunlar ona dəlalət edir ki, N. Gəncəvi öz dövrünün bütün elmlərinə 

dərindən yiyələnən böyük alim olmuşdur. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı xalqın ruhunu, düşün-

cəsini, psixi simasını özündə əks etdirdiyi üçün, Azərbaycan psixoloji fikir tarixinin ilk mən-

bələrindən biri kimi qəbul oluna bilər. Hesab edirik ki, Nizami Gəncəvinin əsərləri, etnopsi-

xologiya, eləcə də Azərbaycan psixoloji fikir tarixi üçün qiymətli və ən obyektiv ola bilən 

mənbələrdəndir. 

XII əsr Azərbaycan intibahı dövrüdür və deyə bilərik ki, bu dövrün uğurları Nizami Gən-

cəvinin  adı ilə bağlıdır. Nizami yaradıcılığındakı rasionalizm, hər şeydən əvvəl, qədim türk 

eposundakı “naturalizm”dən gəlir. Qədim türk eposu humanist, çevik və obrazlı təfəkkürün 

məhsuludur - həmin təfəkkür “Xəmsə”də İslamı özündə ehtiva etmişdir. 

“Xəmsə”nin əsas qəhrəmanı ideal hökmdardır: “Sirlər xəzinəsi”ndən “İsgəndərnamə”yə 

qədər Nizamini getdikcə daha dərindən və şübhəsiz, daha geniş problemlər kontekstində dü-

şündürən bu ideya qədim türk eposunun mərkəzində dayanır. Xosrov, Bəhram, xüsusilə İs-

gəndər obrazları ağlın, zəkanın, təfəkkürün tənqidiliyinin bariz nümunəsidir. Şairin yaratdığı 

fateh İsgəndər bütün elmlərə bələd olsa da bununla kifayətlənmir; onu Kainatın mahiyyəti, 

mənşəyi, inkişaf qanunauyğunluqları maraqlandırır. O, dünyanın yaranması və inkişafı haq-
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qında əsil həqiqətləri öyrənmək məqsədilə öz zəmanəsinin ən bilikli filosoflarının məclisini 

təşkil edir. İsgəndər həmin filosoflara müraciət edərək deyir:  

 

Bilicilərə öz fikrini açıb dedi: 

Haçana qədər bizim sirlərimiz gizli qalacaq? 

Bilməyəcəyik ki, öküz sarğılı çadır (asiman) 

Böyük yerin üzərinə necə gəlib? 

Hər kəs öz elminə görə desin 

Ki, bu iş başlanğıcda necə olub. 

Dünyanı yaradanın hökmü ilə 

Əvvəlcə asiman yaranıb, yoxsa Yer? 

 

Yeddi filosofun fikirlərini dinlədikdən sonra İsgəndər deyir ki, mən ulduzlar haqqında dü-

şünmüşəm və belə nəticəyə gəlmişəm ki, ulduzlar öz-özünə əmələ gəlməyib. Nizaminin fik-

rincə hər şey, o cümlədən insan əqlini Allah yaratmışdır. İlk əvvəl əqli yaradan Allah onun 

mahiyyətini insanlardan gizli saxlayıb. Qalan hər şeyi insan öz əqli ilə dərk edə bilər: bu şərtlə 

ki, insan onları dərk etməyə qadir olsun, yəni kamil olsun. 

Azərbaycan güzəran psixologiyasında insan üçün ağlın müstəqilliyi və tənqidiliyinin yük-

sək  keyfiyyət olması çoxdan sübut olunmuşdu.  Ə.Əlizadə qeyd edir ki, hələ vaxtı ilə güzəran 

psixologiyasında “arpanı bölə bilməmək” ağlın köklü defekti hesab olunmuşdur. 

Bilirik ki, psixologiya tarixində lateral təfəkkür anlamı Edvard de Bononun adı ilə bağlıdır. 

Edvard de Bono iki təfəkkür tipini tənqidi və yaradıcı təfəkkürü ayırd etmişdir. O, rəng sim-

vollarına əsasən tənqidi təfəkkürü qara şlyapa, yaradıcı təfəkkürü isə yaşıl şlyapa ilə təsvir 

edir. Bildiyimiz kimi xalqın, millətin təfəkkür tərzi, psixologiyası şifahi xalq ədəbiyyatı nü-

munələrində özünü büruzə verir. E.De Bononu, təfəkkür tiplərinin rəng simvolikası əsasında 

folklor nümunəsi olan nağılları və nağıl qəhrəmanlarını, eləcə də Nizami Gəncəvinin əsərlə-

rini təhlil etdikdə maraqlı nəticələr əldə edə bilərik. Bu mənada 90-cı illərdə psixoloji Niza-

mişünaslıq sahəsində “Yeddi gözəl”də “rənglərin psixosemantikası” araşdırılmışdır.  

Müəyyən edilmişdir ki, Nizami Gəncəvi “Yeddi gözəl”in rəng duyumunu təkcə şəxsiyyət 

psixologiyası baxımından bütün incəliyi ilə təhlil etməmiş, həm də bir hekayənin süjetini və 

kompozisiyasını rənglərin psixosemantik ölçüləri ilə aşıqlamışdır.  

Kainatda yeddi təbii rəngin mövcud olduğunu, qara rəngin bu rənglərdən üstün xüsusiy-

yətlərə malik olduğunu yaxşı bilən Nizami yazır:  

 

Zülmət gecə ayı çıraqban eylər, 

Soltanlar çətrini qaradan eylər. 

Rənglərin yaxşısı qaradır, 

qara Balıq beli hara, sümüyü hara? 

Qara tükdür verən gənclikdən nişan, 

Qaranlıq göstərər ağ üzü cavan. 

Göz, qarası ilə görər cahanı, 

Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı? 

Gecə örtməsəydi qara ipəklər, 

Ayın beşiyinə yarardı məgər? 

Yeddi rəng tanıyır geniş asiman; 

Qaradır rənglərə üstün hər zaman. 
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“Yeddi gözəl”in dördüncü hekayəsində bir “əsilli, nəsilli” igidin ağlı, tənqidi düşünərək 

doğru  nəticə çıxarması xüsusi ilə qeyd olunub. Slavyan qızı Bəhrama xoş bir nağıl danışır. 

Hekayədə bir şah qızı təsvir olunur. Elçilər axın edirdi saraya, o isə hamısını rədd edirdi. Ni-

zami ilk öncə qızın gözəlliyini qeyd etsə də, ikinci portretində isə məhz “təfəkkürünü, ağlını” 

vurğulayır: 

 

...Hər işdə işlədi, ağlı, kamalı, 

Çarələr eylədi fikri, xəyalı. 

...Hər şey məlum idi o şux gözələ, 

Ruhani sirləri almışdı ələ. 

...Bilik toplamaqdı hər zaman işi, 

Bu qadın elə bil kişiydi, kişi! 

 

Hekayədə Nizami bir igid şahzadəni də təsvir edir. Onun ağlı, kamalı dillərə düşmüşdür. 

Nizami onun özünün özü ilə dialoqunu təsvir edir. Bu dialoqda qərar qəbulu məqamında ref-

leksiya üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətlər öz əksini tapmışdır. Məlumdur ki, Refleksiya mər-

hələsində təhlil aparılır, informasiyanın yaradıcı işlənməsi baş verir, alınmış məlumatların iş-

lənməsi həyata keçirilir. 

Ta qədim zamanlardan indiyə kimi hər bir xalqın müdrik, elmli, dünyagörmüş el ağsaqqal-

ları öz dövrlərində insana, onun kamilləşməsinə aid bir çox müdrik kəlamlar, sözlər işlətmiş-

lər ki, həmin deyilmiş sözlər, atalar sözü, hikmətli söz adını alaraq üzün illər yaşamış və indi 

də yaşamaqdadır. Bu sözlərin, bu zərb məsəllərin yaranması insanların sosial fəaliyyətinin, 

qarşılıqlı münasibətlərinin və üzün həyat təcrübələrinin məhsuludur. Bu aforizmlər, zərb mə-

səllər və atalar sözləri dərin elmiliyə və konkret mənaya malik olmaqla əbədi yaşamaq hüqu-

qu qazanmışdır.   

Ağıl haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında çoxlu sayda qiymətli fikirlərə rast gə-

linir. Xalqımız ağlı insana xas olan mühüm keyfiyyətlər içərisində irəli çəkmiş və onu yüksək 

qiymətləndirmişdir. Demək olar ki, bütün folklor nümunələrində insanların ağıllı olmasını 

təbliğ edən çağırışlara rast gəlinir. İnsanı bəlaya salan, onu gülünc vəziyyətə salan yolların isə 

ağılsızlıqdan irəli gəldiyi aydın surətdə göstərilir. Məsələn, “Dəvəcə boyun olunca, düyməcə 

ağlın olsun”, “Boynu böyüdüncə, ağlını böyüt”, “Ağıllı baş hər şeydən mənfəət ala bilər”, 

“Qüvvə hər şeyi, ağıl isə qüvvəni sındırar”, “Ağılsız baş sahibinə donuz güddürər”, “Nadan 

dostun olunca, ağıllı düşmənin olsun”, “Dəlinin dilinə pəhriz yoxdur”, “Axmağın ağlı başında 

olmaz, gözündə olar”, “Axmaq başın cəfasını ayaqlar çəkər”, “Ölüsü olan bir gün, dəlisi olan 

hər gün ağlar”, “Paltarı zinətləndirməkdənsə, ağlı zinətləndirmək yaxşıdır”. 

Xalq təfəkküründə ağılsızlıq ölümdən də pis vəziyyət kimi təqdim olunur.  “Axmağın ağlı 

başında olmaz, gözündə olar” atalar sözünü psixoloji cəhətdən təhlil etsək aydın olur ki, gü-

zəran psixologiyası ağılsızlığın səbəbini insanın yalnız gördüklərinə əsaslanması ilə izah edir.  

Çox zaman müəyyən baş vermiş hadisə ilə əlaqədar olaraq bir şəxs o birisinə deyir ki,  

ağılsız dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır. Ağıllı insan nə iş görür-görsün, o heç zaman ümumi 

insanlığa əksiklik gətirən iş görməz. Odur ki, Nizami poetik olaraq həmin məsələyə münasi-

bətini aşağıdakı kimi bildirir:  

 

Fələk açsa başına nə pəstaha yaxşıdır, 

Nadan dostdan ağıllı düşmən daha yaxşıdır. (“Sirlər xəzinəsi”) 
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Azərbaycan güzəran psixologiyasında insan üçün ağlın müstəqilliyi və tənqidiliyinin yük-

sək  keyfiyyət olması çoxdan sübut olunmuşdu.  Prof. Ə.Ə. Əlizadə qeyd edir ki, hələ vaxtı ilə 

güzəran psixologiyasında “arpanı bölə bilməmək” ağlın köklü defekti hesab olunmuşdur. 

Hesab edirik ki, elə tənqidi təfəkkür, ağlın tənqidiliyi əsasən insanın qavradığı materialları 

fikri əməliyyatlardan keçirə bilməsi ilə əlaqədardır. Təfəkkürün tənqidiliyinin zəifliyi elə insa-

nın perseptiv səviyyədə informasiyanı qəbul etməsi, lakin onu intellektual səviyyədə təhlil edə 

bilməməsi ilə bağlıdır.  

Nizami Gəncəvinin əsərlərində də belə məsələlərə rast gəlmək olar.   

İnsan həyatının elə anları olur ki, baş vermiş bir hadisəni aradan qaldırmaq üçün qohum-

qonşular yığılaraq hərə bir fikir söyləyir. Ancaq həmin işin həlli yolu tapılmır. Əksər hallarda 

belə məşvərət axşamlar olur. Odur ki, ağıllı, dünyagörmüş adamlar deyirlər ki, axşamın xey-

rindən səhərin şəri yaxşıdır və yaxud gecələr hamilədir, görək sabah nə doğur. Dahi şair hə-

min məsələni belə şərh edir:  

 

Ovçu dedi: “Məsəldir, hər gecə hamilədir 

Nə doğacaq bilinmir, gör necə hamilədir?”. (“Sirlər xəzinəsi”) 

 

Fikrimi isə dahi Nizami Gəncəvinin aforizmi ilə bitirmək istəyirəm. 

 

Qızılı saymaqda bil ki, səhvin var, 

Dünyanın gözünü ağıl parladar. 

 

Məqalənin aktuallığı. Elmdə hər hansı bir konsepsiyanın meydana gəlməsi ilk növbədə 

həmin sahəyə aid olan empirik biliklərin toplanması və nəzəri bilik səviyyəsinə keçməsilə 

şərtlənmişdir. Bu mexanizm bizim araşdırdığımız – təfəkkürün tənqidilik konsepsiyası məsə-

ləsilə də bağlıdır. Təfəkkürün tənqidliliyi psixoloji ideya, xüsusiyyət və ya konsepsiya kimi öz 

başlanğıcını güzəran psixologiyasından götürmüş və şifahi xalq ədəbiyyatında, eləcə də Niza-

mi Gəncəvinin yaradıcılığında mövcud idi. 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsini 

nəzərə alaraq və məqalənin bu kimi əhəmiyyətli mövzuya həsr olunmasını düşünərək onu ak-

tual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə Azərbaycanda Nizami Gəncəvi yaradıcılığında təfək-

kürün tənqidiliyi məsələləri araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən psixologiya ixtisası üzrə təhsil 

alan tələbə, magistr və doktorantlar üçün nəzərdə tutulan “Psixologiya tarixi”, “Azərbaycanda 

psixoloji fikrin inkişaf tarixi” adlı kursda istifadə oluna bilər. 
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С.И. Алиева 

 

Вопросы критического мышления в  

творчестве Низами Гянджеви 

 

Резюме 
 

В произведениях великого поэта и ученого Низами мы встречаем богатые и глу-

бокие научные сведения о различных науках. Н. Гянджеви был великим ученым, 

освоившим все науки своего времени. Его работы являются ценным и объективным ис-

точником для этнопсихологии, а также истории психологической мысли в Азербайд-

жане. Мы считаем, что критическое мышление в основном связано со способностью че-

ловека перерабатывать воспринимаемый им материал посредством мыслительных опе-

раций. Слабость критического мышления связана с тем, что человек воспринимает ин-

формацию на перцептивном уровне, но не способен ее анализировать на интеллек-

туальном уровне. B произведениях Низами Гянджеви можно встретить такие вопросы. 

 

S.I. Aliyeva 

 

Issues of critical thinking in the creativity of Nizami Ganjavi 

 

Summary 
 

In the works of Nizami, a great poet and great scientist, we find rich and profound 

scientific information about various sciences. N. Ganjavi was a great scientist who mastered 

all the sciences of his time. His works are valuable and objective sources for ethno 

psychology, as well as the history of psychological thought in Azerbaijan. We believe that 

critical thinking is mainly related to the ability of a person to process the material he perceives 

through mental operations. The weakness of critical thinking is due to the fact that a person 

perceives information at the perceptual level, but is unable to analyze it at the intellectual 

level. Such issues can be found in the works of Nizami Ganjavi. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 14.07.2022 
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Şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvələri 
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

 “Pedaqoji psixologiya” kafedrasının  

baş müəllimi 

E-mail: zenfira_selimova@gmail.com  

         

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.S.İ. Heydərova, 

 psixol.ü.f.d., dos.Q.V. Rəhimova 

 

Açar sözlər: şəxsiyyət, biososioloji, irsiyyət, mühit, tələbat, fəallıq 

Ключевые слова: личность, биосоциология, наследственность, среда, потребность, 

активность 

Key words: personality, biosociological, heredity, environment, demand, activity 

 

İnsan dünyaya fərd kimi gələrək şəxsiyyətə çevrilir və bu proses tarixi xarakter daşıyır. 

Fərd tarixən əmələ gəlmiş müəyyən ictimai münasibətlər sisteminə hələ ilkin uşaqlıq dövrün-

də daxil olur. O, həmin münasibətlərə hazır şəkildə təsadüf edir. İnsanın sosial qrup daxilin-

dəki sonrakı inkişafı münasibətlərin elə şəbəkəsini yaradır ki. Bu da onu şəxsiyyət kimi for-

malaşdırır. 

Lakin şəxsiyyəti sosial mühitin yalnız passiv məhsulu kimi şərh etmək və şəxsiyyətdə fəal 

xadim görməmək düzgün olmazdı. Şəxsiyyətin cocial təcrübəni mənimsəməməsi prosesi onun 

daxili aləmi vasitəsi ilə həyata keçirilir. İnsanın özünün nə etdiyinə və onunla mə edildiyinə 

münasibəti də bunda ifadə edilir. Fəallıq şəxsiyyət üçün xarakterik olan davranış motivlə-

rində, məqsədlərdə və iş tərzlərində, geniş mənada desək, ətraf mühitin dəyişilməsinə yönəl-

miş çoxcəhətli  fəaiyyətdə təzahür edir. Şəxsiyyətin fəallığı öz ifadəsini həyatda vəziyyətini 

və yerini dərk edən insanın tutduğu həyat mövqeyində tapır.  

Şəxsiyyətin ən xarakterik cəhətlərindən biri onun fərdiyyətidir. Şəxsiyyətin fərdiyyəti de-

dikdə insanın psixoloji xüsusiyyətlərinin təkrarolunmaz uzlaşması başa düşülür. Buraya xa-

rakter, temperament, psixi proseslərin cərəyanetmə xüsusiyyətləri, üstünlük təşkil edən hiss-

lərin və fəaliyyət  motivlərinin məcmuyu, formalaşmış qabiliyyətlər daxildir. Buna görə də 

şəxsiyyət, hər şeydən əvvəl, özünün cəmiyyətin həyatında fəal iştirak etmək, tərbiyə və təlim 

nəticəsində əmələ gələn bütün ləyaqəti və nöqsanları,  güclü və zəif cəhətləri ilə birlikdə canlı  

konkret adamdır. Psixoloji baxımından gənclər artıq öz “mən”ini, şəxsiyyətini, qüvvəsini,  xa-

rici gözəlliyini dərk  edir; gümrah, cəsarətli, inamlı olub həyata  nikbincəsinə yanaşır, onlarda 

həyat sevinci, peşə seçmə imkanları, yaşamaq-yaratmaq eşqi özünü daha  qabarıq surətdə 

büruzə verir; idrak fəaliyyəti öz əhatəliliyini, dünyagörüşü isə bir qədər genişliyilə fərqlənir. 

Gəncliyin psixiseksual aspektdə inkişafına gəldikdə, burada cinsi yetişmənin əsasən ta-

mamlanması, ikinci və üçüncü cinsi əlamətlərə keçid mərkəzi problem olub mürəkkəb bioso-

sial hadisə kimi özünü göstərir. Bu, əlbəttə heç də bioloji-fizioloji dəyişmələrin nəticəsi olma-

yıb, həm o bioloji və sosial qüvvəllərin qarşılıqlı təsirinin məhsuludur. Kişi və qadın olmaq, 

həmin rolu mənimsəmək, ailə həyatı qurmaq, məhəbbət, qadın şərəfini, kişi ləyaqətini qoru-

maq gənclik yaşında özünü büruzə verən yeni keyfiyyətlərdəndir. Beləliklə, psixoseksual dav-

ranışlar, cinsi həvəs, əks cinsə münasibətin dərk olunması, əxlaqi normalardır, ailə münasibət-

lərində fərdi xüsusiyyətlərin qanunauyğun təşəkkülü gəncliyin inkişafının müəyyən mərhələ-
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sini təşkil edir. 

Sosioloji aspektdə isə gənclik öz mahiyyəti etibarilə sosiolojiləşmiş müstəqil və məsuliy-

yətli fəaliyyətə keçir, gəncin şəxsiyyətinin fərdi-psixoloji mahiyyəti  ictimai münasibətlərdən 

nəşət edir, başqa sözlə desək, o, ictimai münasibətlərin məcmuyu kimi, sosioloji varlıq kimi 

yetişir, həyat hadisələrinə fəal mövqedən yanaşır. Gənclik dövründə məktəblilər cəmiyyətdə,  

kollektivdə, ailədə özünəməxsus yer tutur, onların əsas fəaliyyət növü əmək və təlim olur. Bö-

yük məktəblilərin bir qismi texniki  peşə məktəblərində, kolleclərdə təhsilini davam etdirir, bu 

dövrün sonunda bir qismi istehsalata işləməyə gedir, onlarda fəhlə əməyinə, fəhlə şərəfinə 

meyl əmələ gəlir; müəyyən hissəsi  ali məktəblərə daxil olur. 

Müasir psixoloji təsəvvürlərə görə insan özünü tənzimedən və özünü təkmilləşdirən sis-

temdir. Hər bir sistemin mühüm bir xüsusiyyəti vardır: o bir qayda olaraq, özünün sabitliyini 

saxlamağa cəhd göstərir. İnkişaf ümumiyyətlə canlı varlıqlara xas olub, hərəkət, tərəqqi və ya-

radıcılıqla səciyyələnir. İnsan dünyaya gəldiyi gündən inkişaf edərək keyfiyyətcə bir-birindən 

fərqlənən anatomik, fizioloji, psixoloji və sosial dəyişikliklərlə səciyyələnir. İnkişaf insan or-

qanizmində kəmiyyət və keyfiyyətin dəyişiklikləridir. İnkişaf nəticəsində insan bioloji növ və 

sosial vücud kimi təşəkkül tapır və inkişaf edir. İnsanın bioloji inkişafı onun fiziki inkişafı ilə 

xarakterizə olunur. Fiziki inkişafa morfoloji, biokimyəvi və fizioloji inkişaf daxildir. Sosial 

inkişaf isə özünü insanın psixi, mənəvi intellektual inkişafında təzahür etdirir. Pedaqogika və 

psixologiya şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı üç əsas istiqamət (bioloji, sosioloji, biososioloji) var-

dır. 

— Bioloji istiqamətin nümayəndələri şəxsiyyəti sırf təbii varlıq hesab etməklə onun bütün 

davranışını anadan olarkən özü ilə gətirdiyi, ona xas olan tələbatların, maraqların, instinktlərin 

təsiri ilə izah edirlər.  

— Sosioloji istiqamətin nümayəndələri insanın bioloji varlıq kimi doğulmasını qəbul et-

məklə yanaşı, ünsiyyətdə olduğu sosial qrupların təsiri ilə tədricən sosiallaşması fikrini müda-

fiə edirlər.  

— Biososial istiqamətin nümayəndələrinin fikrincə, psixi proseslərin (duyğu, qavrayış, tə-

fəkkür və s.) bioloji təbiəti olsa da, şəxsiyyətin təcrübəsi, siyasi, əxlaqi-mənəvi baxışları, ma-

raqları, qabiliyyətləri və s. sosial hadisələr kimi formalaşır. 

Müasir pedaqogika şəxsiyyətə bioloji və sosioloji xüsusiyyətləri ayırmayan tam bir psixi 

sistem kimi baxır. Şəxsiyyət ictimai həyatın məhsulu olmaqla həm də canlı orqanizmdir. Şəx-

siyyətin formalaşması və davranışında sosioloji və biolojinin münasibəti olduqca mürəkkəbdir 

və insanın inkişafının müxtəlif dövrlərində şəxsiyyətə eyni təsir göstərmir.  

Şəxsiyyətin bütün tərəfləri yalnız fəaliyyətdə və başqa adamlarla ünsiyyətdə təzahür edir. 

Təlim, təhsil-tərbiyə prosesində köhnə ilə yeni arasında meydana çıxan ziddiyyətlər və onların 

aradan qaldırılması şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. Fəaliyyətin 

doğurduğu yeni tələbatlar ilə onların ödənilməsi imkanları arasındakı ziddiyyətlər buna misal 

ola bilər. Ziddiyyətlərin həlli daha yüksək səviyyəli fəaliyyəti formalaşdırmaq vasitəsilə baş 

verir. Nəticədə uşaq öz inkişafında daha yüksək pilləyə qalxır. Tələbat ödənilir, ziddiyyət ara-

dan götürülür.  

İnsanın inkişafı və onun şəxsiyyət kimi formalaşması üç başlıca amilin- mühit, irsiyyət və 

təhsil-tərbiyənin qarşılıqlı təsiri ilə həyata keçirilir. Yeni elmi ədəbiyyatda fəaliyyət də bir 

amil kimi göstərilir. Mühit özü iki yerə bölünür: 1) Qeyri-mütəşəkkil mühit; 2) Mütəşəkkil 

mühit.  

Təhsil-tərbiyə amili mütəşəkkil mühitə aiddir, onu ümumi mühitdən kənardada təsəvvür 

etmək mümkün deyil, çünki o, onun tərkib hissəsidir. 
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İrsiyyət dedikdə, valideynlərdən uşaqlara müəyyən keyfiyyət və xüsusiyyətlərin irsən keç-

məsi başa düşülür. İrsiyyətin daşıyıcısı genlərdir. Müasir elm sübut etmişdir ki, orqanizmin 

xassələri gen kodunda şifrələnmişdir. Orqanizmin xassələri haqqında bütün informasiyalar 

məhz orada toplanmışdır. Valideynlərdən uşaqlara həm fiziki əlamətlər (bədən quruluşunun 

xüsusiyyətləri, saçın, gözün və dərinin rəngi və s.) həm də fizioloji əlamətlər (ali sinir sis-

teminin xüsusiyyətləri, psixi pozğunluqları yardan patoloji qüsurlar və s.) irsən keçir. 

İnsanın inkişafına mühitin yoxsa irsiyyətin daha çox təsir göstərməsi ilə bağlı tədqiqatçılar 

arasında vahid fikir yoxdur. Biogenetiklər irsiyyət amilinə, sosiogenetiklər isə mühit amilinə 

üstünlük verirlər. Bəzi tədqiqatçılar isə şəxsiyyətin inkişafına mühit və irsiyyətin təsirinin də-

qiq kəmiyyət nisbətini müəyyən etməyə cəhd göstərmişlər. Tərbiyə insanın inkişafına təsir 

göstərsə də, özü də müəyyən mənada inkişafdan asılıdır və insanın inkişaf səviyyəsinə əsasla-

nır. İnkişaf ilə tərbiyə arasında qarşılıqlı münasibətlərin dialektikası da özünü məhz bunda 

göstərir. Tərbiyənin səmərəsi isə insanın tərbiyəvi təsiri qəbul etməyə hazırlıq səviyyəsi ilə 

müəyyən olunur ki, bu da irsiyyət və mühitin təsirindən bilavasitə asılıdır.  

Mühit və təhsil-tərbiyə amilləri dinamik, hərəkətdə və inkişafda olan amillərdir. İnsan həm 

mühitdə, həm də təhsil tərbiyə prosesində fəaliyyətə cəlb olunur. Burada isə fəaliyyətə inki-

şafın amili kimi ayrıca baxılır. İnsanın bir şəxsiyyət kimi inkişafının şərti onun yerinə yetir-

diyi çoxplanlı fəaliyyətidir. Cəmiyyətin tələbatına, dövlətin sosial sifarişinə uyğun şəxsiyyət 

formalaşdırmaq üçün fəaliyyəti təşkil etmək və onu düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Tə-

lim, təhsil-tərbiyə işinin ən böyük çətinliyi məhz bundadır. Təəssüf ki, bir çox hallarda təhsil-

tərbiyə şagirdlərin inkişafı üçün imkanlar yarada bilmir.  

Şəxsiyyətin formalaşdırmağın mühüm və əsas tərkib hissələrindən bir də əqli təhsil və bu 

əsasda elmi dünyagörüş formalaşdırılmasıdır. Əqli təhsil vasitəsilə insanlar təbii və ictimai 

hadisələrin baş vermə qanunauyğunluqlarını dərk edirlər. Onların beynində maddi aləmin, ob-

yektiv gerçəkliyin elmi mənzərəsi yaradılır. Bu yolla insanlara təbiət, cəmiyyət və insan təfək-

kürü haqqında zəruri biliklər verilir. Bu biliklər istehsal prosesi ilə əlaqəndirilir.  

Elmi məlumatlara yiyələnmiş hər bir adam quruculuq işində daha fəal iştirak edir, öz fəa-

liyyətini elmi əsaslar üzərində qurmağa çalışır, yaradıcılıq göstərir. Bu həmçinin müasir mü-

rəkkəb istehsal prosesinin, inkişaf etmiş sənayeyə əsaslanan cəmiyyətin öz vətəndaşlarına ver-

diyi tələblərdir. Yəni cəmiyyət əqli təhsil qarşısında mövcud sənayeni idarə edə biləcək, xalq 

təsərrüfatının müxtəlif sahələrində çalışa biləcək yüksək intellektual səviyyəyə malik şəxsiy-

yətlər yetişdirmək tələbi qoymuşdur. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə şəxsiyyətin fərdi tipoloji xüsusiyyətlərinin fəaliyyət və 

ünsiyyət prosesində öyrənilməsinin zəruriliyi  və aktuallığı qeyd edilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə şəxsiyyətin hərəkətverici qüvvələri, onun  xarakterik 

cəhətləri, insanın psixoloji aspektdə inkişaf dinamikası araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.И. Салимова 

 

Движущие силы развития личности 

 

Резюме 

 
В статье автор отмечает, что активизм проявляется в поведенческих мотивах, целях 

и способах деятельности, свойственных личности, в широком смысле, в многогранной 

деятельности, направленной на изменение окружающей среды. Активность личности 

находит свое выражение в жизненной позиции человека, понимающего свое положение 

и место в жизни. Личность - это, прежде всего, живой конкретный человек со всеми его 

достоинствами и недостатками, достоинствами и недостатками, сформировавшийся в 

результате его активного участия в жизни общества, воспитания и обучения. 

 

Z.I. Salimova 

 

The driving forces of personality development 

 

Summary 

 
In the article, the author notes that activism is manifested in behavioral motives, goals and 

methods of activity characteristic of the individual, in a broad sense, in multifaceted activities 

aimed at changing the environment. The activity of the individual finds its expression in the 

life position of a person who understands his position and place in life. A personality is, first 

of all, a living concrete person with all his advantages and disadvantages, advantages and 

disadvantages, formed as a result of his active participation in the life of society, education 

and training. 
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İnsanlar hələ lap qədim zamanlardan yaradıcılığın sirrlərinə bələd olmağa, onun təbiətini, 

mexanizmini, ona təsir göstərən qüvvələrin mənbəyini açmağa cəhd etmişlər. Məhz yaradı-

cılıq psixologiyası da ilk vaxtlar yaradıcılığın özünə həvəsdən doğan və öz əksini müxtəlif 

dövrlərdə böyük mütəfəkkirlərin “yaradıcılıq nəzəriyyəsi” yaratmaqla bağlı ideyalarında, fi-

kirlərində tapan təşəbbüslərindən irəli gəlmişdir. Belə ki, S.O. Qruzenberq özünün “Yaradı-

cılıq psixologiyası” adlı kitabında “yaradıcılıq nəzəriyyəsi” yaratmaqla bağlı təşəbbüslərin bir 

neçə tipini ayırd edir: fəlsəfi, psixoloji və intuitiv tiplər. Hər tipin özünün də növ müxtə-

liflikləri vardır. Belə ki, fəlsəfi tip qnosenoloji və mtofizik olmaqla iki istiqamətdə təzahür 

edir (5, s. 108). Əgər birinci istiqamətin qarşısında duran başlıca məsələ bədii intuisiya prose-

sində aləmin dərk edilməsidirsə (Platon, Şopenhauer, Mendebiran, Berqoon və b.), ikinci isti-

qamətin mərkəzi problemi dinin-etik intuisiyanın metafiziki mahiyyətini aşmaqdan ibarətdir 

(Ksenofen, Sokrat, Avqustin və b.)  (5, s. 70). 

Ümumiyyətlə, yaradıcılıq psixologiyası insanın yaradıcı fəaliyyətinin bütün növlərini öy-

rənir. Yaradıcılıq prosesində insan bütün mənəvi və fiziki imkanlarından bir vəhdət halında, 

optimal şəkildə istifadə etməyə çalışır. Əsil yaradıcılıq həmişə cəmiyyət və şəxsiyyət üçün 

faydalı məhsullar verir. Yaradıcılıq ictimai cəhətdən şərtləşmiş prosesdir (4, s. 435).  Yaradı-

cılıq prosesində şəxsiyyətin müxtəlif psixi vəziyyətlərinin, xüsusən də yaradıcı vəcd və ilham 

vəziyyətinin, yaradıcılığının emosional-iradi komponentlərinin, həmçinin də yaradıcı şəxsiy-

yətin yaradıcılıq prosesində təzahür edən fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin (qabiliyyət, talant, 

dahilik və s.) öyrənilməsi məsələləri də yaradıcılıq psixologiyasının tərkibinə daxildir. Yara-

dıcılıq əsasən təxəyyül və təfəkkürlə bağlı olan psixi fəaliyyət formasıdır. Yaradıcı surətlərin 

formalaşmasında təhlil və tərkib proseslərinin rolu respublikamızda 60-cı illərin əvvələrində 

prof. Ə. Əlizadə tərəfindən öyrənilmişdir. “Ə.Ə. Əlizadəyə görə, yaradıcılıq potensialı hər bir 

insanda var, lakin bu potensialı reallaşdıra bilənlər yaradıcı ola bilirlər. Bunun üçün isə ilk 

növbədə stimul, şərait və iradi səy lazımdır. İradi səy, öyrənmə istəyinin inkişafı üçün isə tə-

lim məqsədləri aydın olmalıdır” (3). 

O, bu məsələni IV-V sinif şagirdlərinin təsviri fəaliyyəti kontekstində öyrənmişdir. Ə.Ə. 

Əlizadə yazır: “Təxəyyülün başlıca funksiyası yaradıcılıqla bağlıdır. İnsan yaradıcılıq yoluna 
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özünün müxtəlif qabiliyyətlərinin axarında gəlib çıxır. Bu yolun baş keçidi təxəyyül dünyası-

dır. Təxəyyülsüz insanın digər qabiliyyətləri mahiyyətcə özlərinin yaradıcılıq vüsətini itirir-

lər” (1, s. 93). 

Azərbaycan psixologiyasında sintetik (analitik) təxəyyülü öyrənmək üçün prof. Ə. Əlizadə 

kreativ testlər hazırlamışdır. Son dövrlərdə yaradıcılıq psixologiyası, şəxsiyyətin yaradıcı fəa-

liyyətinin tədqiqi məsələlərinə həsr olunmuş əsərlərdən birinin müəllifi prof. S.İ. Seyidovdur. 

Prof. S.İ. Seyidov tədqiqat işində əsasən yaradıcılığın sosial amillərlə şərtlənən xüsusiyyətlə-

rini araşdırmış yaradıcılıq fenomeninin parodokslarını qeyd edərək onları təhlil etmiş, eləcə 

də yaradıcı aktivliyin  daxili motivasiyasını göstərmişdir. S. Seyidovun yaradıcılıq fenomeni-

nin parodoksları aşağıdakılardır: 

Məntiq paradoksu 

 Mənəviyyat paradoksu 

 Kəmiyyət paradoksu 

 Ümumilik paradoksu 

 Arzu paradoksu 

 Axtarış paradoksu 

 Tamlıq paradoksu 

 Dərk olunma pradoksu 
Azərbaycan psixologiyasında S. Seyidov yaradıcılığı stimullaşdırmaq məqsədi ilə ilk dəfə 

olaraq semantik tipli tapşırıqlar işləmişdir. 

Yaradıcılıq prosesində bir-birindən təcrid olunmayan, bir-birinə qarşılıqlı şəkildə təsir 

göstərib zənginləşdirən iki proses nəzərə çarpır: intellektual proses və motivləşmə prosesi. 

Yaradıcılıq zamanı intellektual proses yaradıcılıq növlərindən asılı olaraq müxtəlif səviyyədə 

cərəyan zamanı  edir. Nəzəri yaradıcılıq zamanı intellektual akt–materialı, yaradıcı fəaliyyəti 

dərk etmək çox qüvvətli olur. Bu zaman emosionallıq adi halda nəzərə çarpır. Bədii yaradı-

cılıq prosesində isə dərketmə adi səviyyədən zəif olur. Beləliklə, elmi, texniki  və bədii yara-

dıcılıq prosesində yaradıcı şəxsin intellektual səviyyəsi mühüm rol oynayır. Lakin aydındır ki, 

insanı işə təhrik edən amil olmasa, intellektuallığa da ehtiyac yoxdur. İnsanı yaradıcılığa təh-

rik edən motiv – məhz yaradıcılıq prosesini dərk etməyə imkan verir. Sonrakı dərketmə anları 

isə motivi qüvvətləndirir. Beləliklə, dərketmə ilə motivləşmə bir-birinə səmərəli təsir edərək, 

yaradıcılıq prosesinin məhsuldarlığını  artır. Ona görə də yaradıcılıq prosesində  bu iki amilin 

bir-birinə necə təsir etməsi, yaradıcılığın hansı anında bu amillərdən hansının aparıcı rol 

oynaması, yaradıcılıq prosesində təfəkkürün yaradıcı komponentlərin nədən ibarət olması, 

fikri aktivlik zamanı intuisiyanın, ilhamın rolu və motivlərlə əlaqəsi məsələləri, evristik axta-

rışların mahiyyəti və bu zaman motivin necə üzə çıxması və başqa bu kimi məsələlər indi bö-

yük aktuallıq kəsb edir. Yaradıcılıq prosesində fərdi fərqləri öyrənərkən, yaradıcı şəxsin zehni 

qabiliyyətləri əsas yer tutur. Lakin bu zaman həmin şəxsiyyəti fəaliyyətə təhrik edən amillərin 

nədən ibarət olması da az əhəmiyyət kəsb etmir. Yaradıcılıq prosesində motivlərin özünəməx-

sus inkişaf dinamikası vardır. Bu dinamika fərdin ictimai münasibətlər sistemində nəşət edir. 

Motivlər daxili və xarici ola bilərlər. Xarici motiv dedikdə yaradıcı şəxsi fəaliyyətə təhrik 

edən yaradıcı fəaliyyətin əşyavi-tarixi amilləri, elmi axtarışların insanı fəaliyyətə təhrik edən 

inkişaf məntiqi deyil, başqa amillər başa düşülür. Bu amillər insan üçün böyük əhəmiyyət 

kəsb edə bilir. Lakin bu amillər xarici motivlərin əsasını təşkil edir. Mənliyini qoruma insanın 

əsas keyfiyyətlərindən biridir. Lakin bu keyfiyyət xarici motivdir, çünki mötəbər nəticələr 

əldə etmək, nəticələrin mötəbərliyinə görə mənliyinə, şəxsiyyətinə xələl gətirməmək bu pro-

sesdə əsas yer tutur. Həqiqəti tapmağa maraq tədqiqatçının əsas keyfiyyətidir. Lakin bu, hələ 
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daxili motiv deyildir. Həqiqəti axtarma həvəsinin daxili motiv olması üçün elmi – tədqiqatlar 

məhz bu istiqaməti üzə çıxarmaq üçün qurulmalıdır. Məhz daxili motiv tədqiqatçını həqiqəti 

axtarmağa sövq edir. Hər bir yaradıcı şəxsin yaradıcılıq prosesi müəyyən plan, proqram, sis-

tem və ardıcıllıq əsasında cərəyan edir. Yaradıcılıq prosesi yaradıcı şəxs tərəfindən daxilən 

motivləşdirilir. Əməyin məhsuldarlığı xarici motivlər əsasında motivləşdirilir, çünki formala-

şan ideya tədqiqatçının deyil, başqasınındı. Tədqiqatçı bu ideyanın təsiri altında, yəni xarici 

motivin təsiri altında fəaliyyət göstərir. Bu zaman tədqiqatçının ideyasının başqa qüvvətli şəx-

siyyətlərin ideyalarına uyğun gəlməsi işin səmərəli cərəyan etməsinə kömək edir. Daxili mo-

tivlər isə elmin, texnikanın, ədəbiyyat və incəsənətin inkişaf məntiqinə uyğun olaraq subyek-

tin qarşısında duran vəzifələri həyəta keçirməyə kömək edən motivlər hesab edilir. A. Pian-

kare fikri məsələnin həlli prosesində yaradıcı şəxsin müxtəlif ideyaları seçməsi, lazımi qərar-

ların qəbul edilməsi prosesində daxili motivlərin fəaliyyəti nəticəsi kimi qiymətləndirir.  

İnsanlar arasında motivləşmiş münasibətləri öyrənmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə 

edirlər. Belə üsullardan biri anket sorğuları zamanı adətən yaradıcı şəxsin daxili motivləri üzə 

çıxarılır. Həm də bu daxili motivlərə subyektiv amillər də az təsir etmir. Ona görə də anket 

faktlarının təhlili ilə bir tərəfdən üzə çıxan motivlərin  mötəbərliliyinə tam inam yaranmır, di-

gər tərəfdən isə yaradıcı şəxsin, məsələn alimin elmi maraq dairəsi tam genişliyi ilə üzə çıx-

mır. 

Fəaliyyət sahələri kimi yaradıcılığın növləri də rəngarəngdir. Yaradıcılığın elmi, texniki, 

bədii, musiqi, ədəbi, pedaqoji kimi növlərini fərqləndirirlər. Bu növlərin bəziləri arasında ki-

fayət qədər yaxın əlaqələr mövcuddur. Məsələn, alimlər maqnit sahəsinin təsiri ilə ilbizlərin 

hərəkətini müşahidə edib, öyrənməklə gəmiçilik sənayesində yeni modellər hazırladılar (2, s. 

76). Elmi yaradıcılıq real aləmin hadisələri və  ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarının kəşfi ilə 

bağlıdır. Elmi yaradıcılığın aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd edə bilərik: 

— Mücərrədliyə, elmi-tədqiqat məsələlərinin həlli zamanı şifahi-məntiqi  təfəkkürə isti-

nad; 

— Elmi yaradıcılıq məhsullarına obrazlar, anlayışlar, əqli nəticələr, nəzəriyyə və abstrakt 

ideya şəklində mövcud olan yeni biliklər aiddir; 

— Elmi yaradıcılıq prosesi real şəkildə mövcud olan, lakin hələ dərk olunmayan həqiqət-

lərin tədqiqindən ibarətdir. Tədqiqat yeni biliklərin əldə olunması və ya kəşflə nəticələnir; 

Texniki yaradıcılıq gerçəkliyin praktiki cəhətdən yenidən təşkili ilə bağlıdır. Texniki yara-

dıcılıq özünün psixoloji xarakteristikasına görə elmi yaradıcılığa bənzəsə də, bir çox fərqləri 

vardır. Belə ki: 

Texniki yaradıcılıq idrakın əyani-obrazlı və əyani-təsir komponentlərinə istinad edir. 

 Texniki yaradıcılıq prosesi ixtiraçılıqda, konstruksiyalaşdırılmada təzahür edir, prakti-
kanın tələblərinə cavab verən mexanizmlər, konstruksiyalar bu növ yaradıcılığın məhsulları 

sayılır. Rasionallıq və utilitarlıq onun əsas xassələridir. 

 İxtira olan şey özündən əvvəlki texniki bazisə əsaslansa da, lakin əvvəllər mövcud ol-
mamışdır. 

Bədii yaradıcılıq gerçəkliyin estetik cəhətdən qavranılması ilə əlaqədar olub, insanların 

estetik tələbatlarının təmini ilə bağlıdır. Onun əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

— Bədii yaradıcılığın mahiyyətində mücərrəd-məntiqi və əyani-aktiv düşüncənin əhəmiy-

yətli yeri olsa da, belə yaradıcılıqda  əyani-obrazlı düşüncəyə istinad olunur; 

— Bədii yaradıcılıq ictimai şüurun xüsusi forması olan incəsənətdə reallaşır, bədii yaradı-

cılığın məhsulu isə, hansısa maddi obyektdə (rəsm, heykəl, ədəbi əsər və s.) təzahür tapan bə-

dii obrazdır; 
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— Bədii yaradıcılığın rasional tərəfi gizlin qalır və çox zaman utilitar təyinata malik ol-

mur, ixtira və yeni elmi biliklərdə olduğu kimi, təcrübədə tətbiq olunmağı tələb etmir; 

— Bədii yaradıcılıq eyni əsərin müxtəlif insanlar tərəfindən bir çox mənalarda təzahür et-

dirilməsinə imkan yaradır. 

— Pedaqoji yaradıcılıq — bu, pedaqoji fəaliyyət sahəsində yeniliyin axtarışı və tapılma-

sıdır. Bu yaradıcılığın ilk pilləsini pedaqoji məsələlərin həllində qeyri-standart vasitələrin əldə 

olunması təşkil edir Pedaqoji yaradıcılığın fərdi növünü improvizasiya təşkil edir, bu gözlənil-

məz pedaqoji qərarın verilməsi və “burada və indi” təcəssüm tapmasıdır. İmprovizasiya pro-

sesi özündə dörd əsas mərhələni əks etdirir: 1) pedaqoji ilham; 2) intuitiv yaranmış pedaqoji 

ideyaların ani olaraq anlaşılması və reallaşma yollarının tapılması; 3) bu ideyaların kütləvi tə-

cəssümü. 

Məqalənin aktuallığı. Yaradıcılıq prosesi insanın əzəli və ədəbi fəaliyyət prosesidir. İn-

san yarandığı gündən həyatının sonuna kimi  bu və ya digər şəkildə yaradıcılıq prosesi keçə-

rək, öz tələbatlarını ödəyir və mühiti məqsədəuyğun şəkildə dəyişdirir, müasirləşdirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İnsan yaradıcılığının səmərəli yollarından istifadə etməklə öz 

nəzəri səviyyəsini inkişaf etdirir və bunun nəticəsində tədricən insan cəmiyyətlərində aksele-

rasiya prosesi — cəmiyyətin, insan kütlələrinin zehni cəhətdən daha yaxşı inkişaf səviyyəsi 

formalaşır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Yaradıcılıq prosesinin motivləşmə xüsusiyyət-

lərindən faydalanmaqla və onun səmərəli yollarından istifadə etməklə daha çox məktəblilər öz 

fəaliyyətlərini istiqamətləndirə və tənzimləyə bilərlər. 
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Е.Б. Аскерова 

 

Психологические основы творческого процесса 

 

Резюме 
 

Креативность — это способность воображать то, чего нет, уметь делать то, что заду-

мано, не так, как другие, и создавать новые идеи. Скорее, творчество — это видеть то, 

что видят все остальные, но при этом выдвигать новые идеи, отличающиеся от других. 

В то же время творчество — это иной подход к чему-то. Творческая миссия принад-

лежит тому, кто считается самым почетным из сотворенных, кто может создать новый 

мир внутри мира. Сегодня существует научная необходимость изучения проблемы 

творчества и творческих людей, ставшей символом времени, понимания ее сущности и 

значения. 
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 Y. B. Askarova 

 

Psychological foundations of the creative process 

 

Summary 

 
Creativity is the ability to imagine something that is not, to be able to do what is intended 

in a different way than others and to create new ideas. Rather, creativity is seeing what 

everyone else sees, but coming up with new ideas that are different. Creativity is seeing 

everyday events differently from others. At the same time, creativity is a different approach to 

something. The creative mission belongs to the person who is considered the most honorable 

of the created, who can create a new world within the world. Today, there is a scientific need 

to study the problem of creativity and creative people, which has become a symbol of time, 

and to understand its essence and importance. 
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Özünə zərər vermə davranışı ilə bağlı 

psixoloji faktorların öyrənilməsi 
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Açar sözlər: özünə zərər, həyəcan, panik pozuntu, sosial fobiya, aqorafobiya 

Ключевые слова: членовредительство, тревога, паническое расстройство, социаль-

ная фобия, агорафобия 

Key words: self-harm, anxiety, panic disorder, social phobia, agoraphobia 

 

İnsanın özünə zərər verməsi dərisini kəsmək, yandırmaq, cırmaqlamaq, saçlarını didib qo-

parmaq, hətta sümüklərini qırmaq və gözünü çıxarmaq kimi davranışlarla xarakterizə olunur 

(1). Özünə zərər vermə ilə bağlı davranışlar yeniyetmə və gənclər arasında çox müşahidə edil-

məklə yanaşı, həm də bu davranışın şəxsin gələcək həyatında şəkil dəyişdirərək intihara çev-

rildiyi də düşünülməkdədir (2). Çünki, bir çox hallarda insanın özünə zərər verməsi dünyaya 

və insanlara qarşı hiss etdiyi əsəbin və məyusluğun nəticəsi olaraq üzə çıxır. Bu cür situasiya-

larda özünə zərər vermə daha çox üsyan xarakteri daşıyır. Eyni səbəblər intihar üçün də keçər-

lidir. İntihar edən insanlarda dünyaya, həyatlarına və özlərinə qarşı kədər və əsəb hiss edirlər. 

Nəzərə alsaq ki, son illərdə gənclər arasında intihar göstəricilərinin sayı artmışdır, şəxsin özü-

nə zərər vermə davranışı ilə onun həyəcan səviyyəsi, sosial fobiyası, yaşadığı panik ataklar və 

çox vaxt panik atakla ortaya çıxan aqorafobiya arasındakı əlaqənin öyrənilməsi xüsusi əhə-

miyyət daşımaqdadır. Sözügedən psixopatalogiyalarla özünə zərər vermə davranışı arasındakı 

əlaqə aşkarlandığı təqdirdə, gələcəkdə yaşana biləcək suisidial halların da qarşısının alınması 

üçün müəyyən psixoterapevtik və konsultativ tədbirlər görülə bilər.  

İnsanın özünə zərər verməsi ilə bağlı davranışların artması ilə əlaqədar olaraq, son 70 ildə 

bu cür halların öyrənilməsi ilə bağlı tədqiqatlar da artmışdır. Şəxsin özünə zərər verməsi əs-

lində ilkin olaraq intihar məqsədi daşımır. Bu səbəbdən dolayı, bu cür davranışlar elmi ədə-

biyyatda daha çox “intihar məqsədi güdülməyən özünə zərər vermə” kimi bir terminlə ifadə 

olunur. Həmçinin, onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra tədqiqatçıların və mütəxəssislərin 

özünə zərər vermə davranışı ilə generalizə olunmuş təşviş pozuntusu, panik pozuntu, sosial 

fobiya və aqorafobiya arasındakı əlaqə barəsində biliklərinin artırılması mütəxəssisin təqdim 

etdiyi psixoloji xidmətin effektivliyi üçün daha çox fürsət və avantaj yaradır, bu da ümumi 

işin inkişafına səbəb olur (3), 

Ən çox müşahidə olunan özünə zərər vermə davranışları saç didmə və dərisini kəsmədir 

(4). Tədqiqatlar və keçirilən sorğular göstərir ki, insanlar bu tip davranışı stress yaradan situa-

siyalarda mənfi hislərdən qurtulmaq üçün edirlər. Ümumiyyətlə bütün dünyada gənclərin 20-

30 faizinin özünə zərər vurması müşahidə olunur (5). Bütün bunları nəzərə aldıqda 18-25 yaş 

arası gənclərdə özünə zərər vermə davranışı ilə onların həyəcan səviyyələri, fobiyaları və pa-

nik atakları arasında əlaqənin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

18-25 yaş aralığı erkən gənclik dövrü olduğu və həyatın yeni mərhələsinə qədəm qoyulan 

yaşlar olduğu üçün burda böyük mənaya malikdir. Belə ki, bu yaş dövrü aralığında gənclər or-
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ta məktəbi başa vurur, bəziləri ali məktəbə başlayır, bəziləri hər hansı bir sənətə yiyələnir, bə-

ziləri hərbi xidmətə yollanır və bir qrupu da evlənirlər. Növbəti illərdə isə ali təhsillərini başa 

vuran gənclər iş axtarışı və karyera qurmaqla maraqlanırlar. Dolayısıyla, 18-25 yaş aralığı ar-

tan məsuliyyət, qayğılar və sosial münasibətlər səbəbiylə çox stressli ola bilir (6). Həmçinin, 

bu yaş dövründə olan gənclər bir öncəki nəslin də təzyiqlərini öz üzərlərində hiss edirlər. Xü-

susilə, ailələri tərəfindən müəyyən insanların gözündə yaxşı təəssürat yaratmağa məcbur edi-

lən, qısa zamanda iş tapmaq və maddi qazanc əldə etmək məcburiyyəti qarşısında qalan, ro-

mantik və şəxsi həyatlarında müəyyən problemlər yaşayan, təhsil həyatları ilə bir sıra sıxıntılı 

dövrdən keçən, ailələri tərəfindən istəmədiyi halda evlənməyə məcbur olan gənclərdə bir sıra 

psixoloji problemlər görünür (7). Buna görə də, gənclərdə özünə zərər vermə davranışını öy-

rənərkən, bu davranışın hansı psixoloji problemlərlə əlaqəli olduğunu, yaxud da özünə zərər 

vermə davranışını sərgiləyən gənclərlə psixoloji iş aparan zaman hansı psixoloji pozuntuların 

istisna edilə biləcəyini bilmək son dərəcə önəmlidir.  

 

Tədqiqatda istifadə olunan metodlar 
 

Tədqiqatda iştirak edən gənclərin təşviş səviyyələrini ölçmək üçün Generalizə Olunmuş 

Təşviş Pozuntusunun 7 Göstərici Üzrə Şkalasından (GTP-7) istifadə olunmuşdur. GTP-7 ge-

neralizə olunmuş təşviş pozuntusunun və onun klinik praktikada ağırlıq dərəcəsinin qiymət-

ləndirilməsi üçün etibarlı və effektiv vasitədir. Beynəlxalq qəbul edilmiş kriteriyalara əsasla-

nan GTP-7 cədvəlinin şərhi də asandır. Cədvəli klinik qərarın əvəzi kimi nəzərdə tutulmayan 

köməkçi vasitə kimi nəzərdən keçirmək lazımdır. Ümumi balı hesablamaq üçün sorğu kitab-

çasının hər bəndinin ballarını toplamaq lazımdır. Beləliklə, ümumi toplanmış bal 0-21 ədədlə-

ri arasında dəyişə bilər. Bu testdə təşviş pozuntusunun 7 simptomuna aid suallar var. Bu gös-

təricilər Əsəbilik, təşviş və ya gərginlik hissi, Həyəcanı dəyandırmaq və ya ona nəzarət etmək 

iqtidarında olmamaq, müxtəlif səbəblərə görə həddən ziyadə narahat olmaq, dincələ bilmə-

mək, bir yerdə qərar tuta bilməmək, tez yaranan qıcıqlanma və bezikmə, hər hansı bir dəhşətli 

hadisənin baş verə biləcəyinə dair fikirlərlə bağlıdır. Bu suallara “yoxdur”, “bir neçə”, “daha 

çox sayda gün” və “hər gün” şəklində cavablar vermək mümkündür. Bu cavablar müvafiq 

olaraq 0,1,2 və 3 olaraq kodlanmaqdadır. Bütün suallara cavab verildikdən sonra nəticələr 

toplanır. GTP-7 üzrə ballar aşağıdakı kimidir. 0-4 bal minimal, 5-9 bal yüngül, 10-14 bal orta 

15-21 bal isə ağır hesab olunur. 

Tədqiqat iştirakçılarının sosial fobiya göstəricilərinin öyrənmək üçün isə onlara  Liebovitz 

sosial fobiya şkalası təqdim edilmişdir. Bu şkalada 23 situasiya təsvir olunur və bu situasiya-

larda insanların nə qədər qorxu və təlaş hissi keçirdiyi öyrənilir. İştirakçılar bu suallara 0-

“yox”, 1 - “yüngül”, 2 - “orta” və 3 - “ağır” şəklində cavablandıra bilərlər. Həmçinin, bu cəd-

vəl insanların sözügedən situasiyalardan nə qədər qaçınma etdiyini də sorğulayır. Cədvəldə 0 

- “Heç vaxt”, 1 - “Bəzən”, 2 - “Tez-tez”, 3 – “Adətən” balla qiymətləndirilir. Liebovitz sosial 

fobiya şkalasında ictimai yerlərdə telefonla danışmaq, kiçik qruplarda iştirak etmək, ictimai 

yerlərdə yemək, ictimai yerlərdə başqaları ilə içmək, vəzifəli insanlarla söhbət etmək, audito-

riya qarşısında çıxış etmək, söhbət etmək və ya hərəkət etmək, əyləncəyə getmək, müşahidə 

olunarkən yazmaq, çox yaxşı tanımadığı insanlara zəng etmək, çox yaxşı tanımadığı insan-

larla söhbət etmək, tanış olmayan insanlarla görüşmək, İctimai tualetlərdən istifadə etmək, 

başqaları əyləşən otağa daxil olmaq, diqqət mərkəzində olmaq, iclasda danışmaq, imtahan 

vermək, çox yaxşı tanımadığı insanlara narazılıq və ya bəyənməməyi ifadə etmək, çox yaxşı 

tanımadığı insanların gözünə baxmaq, qrupa məlumat vermək, intim və ya romantik bir mü-
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nasibət məqsədi ilə birinə yaxınlaşmağa çalışmaq, mağazadan alınan malları qaytarmaq, əy-

ləncə təşkil etmək, israrlı bir satıcını rədd etmək kimi situasiyalar təsvir olunmuşdur. Nəticədə 

55-65 bal orta dərəcəli sosial fobiya 65-80 bal ciddi sosial fobiya 80-95 bal hədsiz ağır sosial 

fobiya 95-dən yuxarı bal isə çox ağır dərəcəli sosial fobiya hesab olunur.  

Aqorafobiya şkalasında 20 hal təsvir olunmuşdur. Bu hallar təşviş və yaxud situasiyadan 

qaçılmanı yarada bilər. Hər bir bəndi diqqətlə oxuyub təsvir olunan halların nə dərəcədə təşviş 

(0-4) və ya həmin situasiyadan qaçınma (0-2) istəyini yaratdığını müvafiq sütunlarda qeyd et-

mək lazımdır. Bu şkalada təşvişlə bağlı cavablar 0 – “təşvişin olmaması”, 1 – “yüngül təşviş”, 

2 – “orta dərəcəli təşviş”, 3 – “ciddi təşviş (və ya ağır təşviş)” və 4 – “çox ağır təşviş” balla, 

boyun qaçırma ilə bağlı cavablar isə 0 – “tamamilə boyun qaçırma”, 1 – “mümkün olan hal-

larda boyun qaçırma”, 2 – “tamamilə boyun qaçırma” balla qiymətləndirilir. Aqorafobiya şka-

lasında öz evində tək olmaq, kiçik alış-verişə təkbaşına getmək (məsələn, ərzaq dükanına, ap-

tekə), şəhərdə küçəni təkbaşına keçmək, kütlə içərisində təkbaşına olmaq, insanlarla dolu av-

tobusda təkbaşına getmək, şəhərin geniş açıq sahələrində gəzmək, (məsələn, meydanda), uzun 

tuneldə tək olaraq maşın sürmək, evdən çıxıb təkbaşına gəzmək, insanlarla dolu qatar və ya 

metroda təkbaşına getmək, poçt idarəsi, bank, supermarketdə və s. təkbaşına uzun müddət 

növbədə durmaq, başqa insanların yığıncağında uzun müddət oturmaq, restoranda və ya kafe-

də yemək, kino və ya teatrda orta sırada oturmaq, insanlarla dolu olan böyük ticarət mərkəzlə-

rində alış-veriş etmək, çoxlu insan və tıxac olan körpü üzərində gəzmək, körpü üzərində tək-

başına maşın sürmək, gözəllik salonunda (bərbərdə) təkbaşına saç kəsdirmək, insanlarla dolu 

olan supermarketlərdə təkbaşına alış-veriş etmək, kütlə olan küçədə təkbaşına gəzmək, liftdən 

təkbaşına istifadə etmək situasiyaları təsvir olunmuşdur. 

Panik Pozuntu Üzrə Şkala 7 sualdan ibarətdir. Bu suallara əsasən iştirakçılar yaşadıqları 

panik pozuntu zamanı hiss etdikləri təlaş səviyyəsini, bir həftə ərzində neçə panik atak ya-

şadıqlarını, panik tutmaların limitli simptomları barədə, növbəti panik atak qorxuları ilə bağlı 

və bu simptomların gündəlik həyatlarına təsirləri ilə bağlı məlumat verirlər. Hər bir sualın 

özünə məxsus cavab variantları 0-4 arası ballarla dəyərləndirilir.  
 

Alınmış nəticələr 
 

Bu tədqiqat Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunda iştirakçıların özlərini rahat hiss edə bi-

ləcəyi bir şəraitdə təşkil olunmuşdur. Tədqiqat gənclərdə çox rast gəlinən psixoloji narahatlıq-

lar və müəyyən davranışlar arasında əlaqənin olub-olmadığını müəyyən etməyə yönəlmişdir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, gənclərin sərgilədiyi özünə zərər vermə davra-

nışı ilə generalizə olunmuş təşviş pozuntusu, panik atak, aqorafobiya və sosial fobiya arasında 

çox güclü əlaqə vardır. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, özünə zərər vermə davranışı 

ilə həyəcan-təşviş pozuntuları arasında mövcud olan korrelyasiya tərs korrelyasiyadı. Tərs 

korrelyasiyada iki dəyişəndən biri yüksək olduqda, digərinin aşağı olması faktını nəzərə ala-

raq, demək olar ki, aqorafobiya, sosial fobiya, generalizə olunmuş təşviş pozuntusu və panik 

atakdan əziyyət çəkən gənclərdə özünə zərər vermə davranışının görünməsi ehtimalı aşağıdır. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi bu korrelyasiyanın çox güclü olması sözügedən ehtimalın da 

çox aşağı olduğunu göstərməkdədir.  
 

Müzakirə 
 

Tədqiqatın əsas məhdudlaşdırıcılarından biri o idi ki, tədqiqat kiçik nümunə ölçüsü üzərin-

də idi. Tədqiqat zamanı cəmi 50 respondent iştirak etmişdi. Özünə zərər vermə davranışı ilə 
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həyəcan-təşviş pozuntuları arasındakı əlaqənin öyrənilməsi Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitu-

tunda aparılmışdır. Buna görə də, eyni tədqiqatın ölkənin digər psixoloji mərkəz və xəstəxa-

nalarında aparılacağı halda nəticələrin necə olacağı məlum deyil. Aydın məsələdir ki, hər bir 

psixoloji mərkəz və klinikanın yerləşdiyi ərazi və daha çox fokuslandığı psixoloji problemlər 

baxımdan özünəməxsus kontingenti olur. Bütün bunlar nəzərə alındıqda eyni tədqiqatın digər 

mərkəz və xəstəxanalarda da keçirilməsi zamanı daha ətraflı və dolğun nəticə əldə etmək olar-

dı. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq və tədqiqatın keçirilməsində əsas məqsəd 18-25 yaş ara-

lığındakı gənclərin özünə zərər vermə davranışı ilə yaşadıqları həyəcan, sosial fobiya, aqora-

fobiya və panik atak arasındakı əlaqənin mövcudluğunu müəyyənləşdirməkdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik tədqiqatın nəticələrinə əsaslanır və məhz bu gös-

təricilərə ən uyğun olaraq deyə bilərik ki, gənclərin sərgilədiyi özünə zərər vermə davranışı ilə 

generalizə olunmuş təşviş pozuntusu, panik atak, aqorafobiya və sosial fobiya arasında çox 

güclü əlaqə vardır. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, özünə zərər vermə davranışı ilə 

həyəcan-təşviş pozuntuları arasında mövcud olan korrelyasiya tərs korrelyasiyadı. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən “Klinik psixologiya” fənnini tədris 

edən pedaqoqlar, bu sahə üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislər, eləcə də praktik psixoloqlar yarar-

lana bilərlər. 
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Ф.Г. Асадов 

 

Изучение психологических факторов, связанных  

с самоповреждающим поведением 

 

Резюме 

 
Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить взаимосвязь между тре-

вогой, социальной фобией, агорафобией и паническими атаками, которые испытывают 

молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет с самоповреждающим поведением. 

Для проведения исследования сначала была подготовлена специальная анкета для 

определения наличия актов самоповреждения у молодых людей 18-25 лет. Все участни-
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ки ответили на вопросы данной анкеты. Эти анкеты охватывают вопросы о возрасте, 

поле и поведении членовредительства. Для измерения уровня тревожности, для изуче-

ния показателей социальной фобии и для изучения показателей панической атаки и аго-

рафобии у молодых людей, участвующих в исследовании, применяли соответственно 

тест оценки генерализованного тревожного расстройства (GAD-7), социальную фобию 

Лиобевица, паническую атаку и использовались шкалы агорафобии. Эти тесты вклю-

чены в Клинический протокол, подготовленный Министерством здравоохранения 

Азербайджанской Республики. 

Исследование показало, что существует сильная корреляция между поведением, 

причиняющим себе вред, и генерализованным тревожным расстройством, паническими 

атаками, агорафобией и социальной фобией у молодых людей. В то же время следует 

отметить, что корреляция между самоповреждающим поведением и тревожными расст-

ройствами была обратной. В результате этого исследования было установлено, что по-

ведение членовредительства реже встречается у молодых людей с тревожными расст-

ройствами. Генерализованное тревожное расстройство, агорафобию, социальную фо-

бию и паническое расстройство можно исключить у молодых людей, которые прояв-

ляют самоповреждающее поведение во время диагностического процесса психологи-

ческих служб. Это преимущество с точки зрения как эффективности диагностики, так и 

экономии времени. Кроме того, исследование предполагает, что молодых людей, кото-

рые проявляют самоповреждающее поведение, следует обследовать на наличие сопут-

ствующих заболеваний, даже если они испытывают тревожные расстройства. Это один 

из факторов, повышающих качество и точность диагностики и терапии. 

 

F.Q. Asadov 

 

Study of psychological factors related to self-harm behavior 

 

Summary 

 
The aim of this study was to determine the relationship between anxiety, social phobia, 

agoraphobia and panic attacks that young people between the ages of 18 and 25 experience 

with self-harming behavior. 

To conduct the study, a special questionnaire was first prepared to determine whether 

there was any self-harm behavior in young people aged 18-25.  All participants answered the 

questions in this questionnaire. These questionnaires cover questions about age, gender, and 

self-harm behavior. In order to measure the anxiety level, for studying social phobia 

indicators and for learning panic attack and agoraphobia indicators, of young people 

participating in the research, respectively the generalized anxiety disorder assessment (GAD-

7) test, Liebowitz social phobia, panic attack and agoraphobia scales were used. These tests 

included in the Clinical Protocol which prepared by The Ministry of Health of the Republic of 

Azerbaijan 

The study found that there is a strong correlation between self-harm behavior and 

generalized anxiety disorder, panic attacks, agoraphobia, and social phobia in young people.  

At the same time, it should be noted that the correlation between self-harm behavior and 

anxiety disorders was inversely correlated. As a result of this study, it was found that self-

harming behavior is less common in young people with anxiety disorders.  Generalized 
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anxiety disorder, agoraphobia, social phobia, and panic disorder can be ruled out in young 

people who exhibit self-harm behavior during the diagnostic process of psychological 

services.  This is an advantage in terms of both diagnostic efficiency and time efficiency.  In 

addition, the study suggests that young people who exhibit self-harm behaviors should be 

examined for comorbidities, even if they are experiencing anxiety disorders. This is one of the 

factors that increase the quality and accuracy of diagnosis and therapy. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.06.2022 
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COVİD-19 diaqnozu ilə işləyən tibb işçilərinin psixi sağlamlığı 
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Epidemiya davam edərkən normallaşma prosesində atılan sürətli addımlar səhiyyə işçilə-

rində təşviş, narahatlıq və kədər kimi duyğulara səbəb ola bilir. Epidemiyanın sahədəki təsir-

lərini yaxından hiss edən tibb işçiləri üçün məlumat və informasiyanın, real xəstələrin sayının 

çox olması, amma buna baxmayaraq bu xəstəliyin konkret həllinin olmaması onlarda güvən-

sizlik mühitinin yaranmasına və tükənmə hissini artmasına səbəb olmuşdur (7). Cəmiyyətin 

normallaşdırılması istiqamətində atılan addımlara baxmayaraq, səhiyyə işçiləri tərəfindən epi-

demiyaya qarşı mübarizənin xəstəxanalarda davam etməsi və onların bu mühitdə məcburi şə-

kildə aktiv iştirakı səhiyyə işçilərində psixoloji təsirlər arasında ilkin sırada yer alır. Səhiyyə 

işçilərinin təməl ehtiyaclarını təmin etmək, təhlükəsiz işləyə biləcəkləri mühiti hazırlamaq və 

epidemiya ilə mübarizəni fərdi mübarizədən sosial və mütəşəkkil bir mübarizəyə çevirmək və 

tibb işçilərinə maaşlarına bərabər və ədalətli şəkildə ödəmək epidemiyanın yaratdığı zehni 

problemlərin mənbəyinin həllində müəyyən qədər təsirli addımlar olacaqdır (4). 

Daha əvvəl insanlarda təsbit olunmayan yeni bir koronavirusun ortaya çıxması ilə 2019-cu 

ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində və dünyada geniş yayılması və pandemiya halına gəl-

məsi ilə bütün dünyada insanların həyatında ciddi bioloji, sosial və iqtisadi dəyişikliklər baş 

verdi və bu dəyişikliklərin başlaması ilə psixoloji təsirlər meydana çıxdı (5). 

Əvvəllər bilmədiyimiz virusun dünya miqyasında 350 təsirindən alınan məlumatlar və kli-

nik təcrübə bizə göstərir ki, bütün dünya virusun fiziki təsirləri ilə yanaşı psixoloji təsirləri ba-

xımından da yeni bir təcrübə yaşadı. Bənzərlik baxımından bir fəlakət vəziyyəti ilə müqayisə 

edilə bilən pandemiya, fəlakət vəziyyətindən başqa öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Yardım və 

həmrəylik şəbəkələrinin bir anda bütün dünyanı təsir etməsi və təsirlənmiş bölgələrdə yayılma 

riski səbəbindən yaşanan məhdudiyyətlər, virusun psixoloji təsirlərini fərqli bir nöqteyi-nəzər-

dən keçirməliyik. 

COVID-19 xəstələri ilə işləmək cəmiyyət tərəfindən damğalanma vasitəsinə çevrildi. Və 

səhiyyə işçiləri də sosial məsafənin qorunması lazım olan şəxslərlə təmasda olduqları üçün di-

gər qrup insanlar tərəfindən sosial təcridə məruz qalmışdırlar (1), 

Digər tərəfdən, COVID-19 riski olan bölgələrdə çalışan səhiyyə işçiləri, xəstəliyin yayıl-

masının qarşısının almaq məqsədilə ilə özlərini ailə fərdləri və yaxınlarından sosial cəhətdən 

məsafə saxlamalı oldular. 

Uzun növbələr, xəstələrin sayının artması, qoruyucu vasitələrlə işləmə, qoruyucu vasitələ-

rin yaratdığı fiziki məhdudiyyətlər, xəstəlik yayılma riski və spontanlıq, COVID-19 haqqında 

son məlumatları izləmə ehtiyacı səbəbiylə daima ayıq olma məcburiyyəti stressin daha çox 

artmasına səbəb olmuşdur.  
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Epidemiya davam edərkən normallaşma prosesində atılan sürətli addımlar səhiyyə işçilə-

rində hirs, narahatlıq və kədər kimi hisslərin yaranmasına səbəb ola bilər. 

 

Tükənmişlik konsepsiyası 

 

Tükənmişlik konsepsiyası anlayışı artıq 40-45 ildir ədəbiyyatlarda istifadə olunur. Prob-

lemli insanlarla münasibətdə yaranan duygusal yorğunluq, şəxsiyyətdən kənarlaşma, emosio-

nal gərginlik, sıxıntı hissi, aşağı motivasiya, funksional olmayan davranış və davranışlar, iş st-

ressi, cansıxıcılıq, narazılıq, monotonluq, enerji qaynaqlarının tükənməsini Skovholt tükən-

mişlik və qayğıkeş tükənmə olaraq izah etdi.  

Baxım tükənməsi, empatik dinləmənin azalması, şəxsiyyətin pozulması, artan iş yükü ilə 

aktiv iştirakın azalması və ayrılma proseslərini əhatə edir. Tükənmişlik, Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı (ÜST) tərəfindən hazırlanan və üç ölçüdə araşdırılan  ICD-11 təsnifat sistemində “İş 

və ya işsizliklə əlaqəli problemlər” başlığı altında müəyyən edilmişdir (5). 

Duygusal Yorğunluq: Bu tükənmə sindromunun başlanğıcındadır. İş şəraitinin emosional 

yükü hər keçən gün arta bilər. Tibbi xidmət göstərən bir şəxs səhər yuxudan oyandıqda, o gü-

nü tamamlamaq üçün artıq emosional gücün olmadığını hiss edə bilərlər. 

Şəxsiyyətdən kənarlaşdırma: Normal şəraitdə səhiyyə işçiləri xəstələrinin ağrılarına, nara-

hatlıqlarına və digər çətinliklərinə həssasdırlar. Bununla birlikdə, böhran vəziyyətlərində sə-

hiyyə işçiləri xəstələrin sıxıntılarına həssas olma qabiliyyətlərini azaldır. 

Bu vəziyyətdə özünü xəstələrinə qarşı həssas, onların rifahına baxa bilməyən və onlara 

qarşı aqressiv ola bilərlər. 

Tükənmə daha çox insanlarla sıx münasibətlər tələb edən peşələrdə olur. İnsanlara “can 

qurtarmaq”dan əlavə insani, qayğıkeş və mərhəmətli olmaq kimi rolların verildiyi səhiyyə sa-

həsində tükənmə daha çox görülür. 

Səhiyyə işçilərinin iş stressi artdı, işdən məmnunluq azaldı və ölkələrdə rifah səviyyəsinin 

azalması və səhiyyə xərclərinə ayrılan büdcələrin məhdudlaşdırılması səbəbindən peşə qəribə-

lik və tükənmə əlamətlərində ciddi bir artım oldu (3). 

Ölümlə mübarizə bacarıqlarına ehtiyac, xüsusən xəstə ilə qarşılıqlı əlaqənin və xüsusilə 

yaşamaq üçün mübarizənin yüksək olduğu sahələrdə səhiyyə işçiləri üçün daha çox stress 

mənbəyidir (2). Nəzarətin azalması və iş həyatındakı yüksək tələblər tükənməyə səbəb olur. 

Səhiyyə işçilərinin tükənməsini artıran maddələr arasında xəstələrin və ölümlərin əzabına şa-

hid olmaq (ikincil travmatizasiya), xəstələr və onların yaxınları ilə müzakirələr, xəstələrin sıx-

lığı, işçi çatışmazlığı, əmək haqqının yetərsiz olması, iş mühitində şəxsiyyətlərarası qarşıdur-

malar və rol qeyri-müəyyənliyi var. 

Yaşadığımız pandemiya prosesi ilə artan işçi qüvvəsi və dəyişən iş şəraiti bu müddətdə tü-

kənmiş tükənməyi əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. Pandemiya prosesində bu maddələrin dəyişik-

liklərini müzakirə edəcəyik. 

Xəstəliyə yoluxma qorxusu, səhiyyə işçiləri üçün ümumi cəmiyyətdən daha yüksəkdir. 

Xəstə insanlarla həddindən artıq təmas həm özlərinə, həm də yaxınlarına yoluxma narahatlığı-

na səbəb olur. Çin və Kanadada, SARS ilə mübarizə zamanı səhiyyə işçilərinin ailə üzvlərinə 

yoluxma qorxusu və həyəcanı yüksək olduğu müxtəlif tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir.  

Bu dövrdə səhiyyə işçilərindən bəziləri eyni evdə yaşasa da, təhlükəsiz şəkildə evlərində 

qalmamağı və ya daha az fiziki və sosial təmasda olmağı seçdilər. Bu proseslər ailələrini qo-

rumağa kömək etsə də, onların sosial və emosional dəstəkdən uzaq qalmalarına səbəb oldu. 

Riskli yerlərdə çalışan səhiyyə işçiləri üçün müntəzəm skrininq testlərinin aparılmaması sə-
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hiyyə işçilərinin özlərinə və yaxınlarına xəstəlik ötürülməsi ilə bağlı narahatlıqlarını davam 

etdirməsinə və artırmasına səbəb oldu. Xüsusilə uşaqları olan səhiyyə işçiləri bu təcrid vəziy-

yətini uşaqlarına izah etməkdə çətinlik çəkdilər. 

 

Psixi sağlamlığın qorunması yolları 

 

Pandemiya dövründə məktəblərin məsafədən təhsili və uşaq bağçalarının bağlanması 

uşaqların evdə keçirmə müddətlərini xeyli artırdı; bu uşaq baxımını səhiyyə işçiləri üçün ciddi 

bir yükə çevirdi (9). 

Bu müddətdə səhiyyə işçiləri tərəfindən alınan peşə risklərinin və iş saatlarının artmasına 

baxmayaraq, səylərinin mükafatını ala bilmədilər. Təəssüf ki, dövriyyə fondlarını müəyyən 

bir müddətə tavandan vermək bütün səhiyyə işçilərini əhatə etmədi. 

Yardımçı səhiyyə işçiləri, pandemiya dövründə səhiyyə işçilərinə verilən pulsuz yaşayış, 

nəqliyyat hüquqları və əlavə ödənişlər kimi imkanlarından faydalana bilmədi. 

Eyni riskli mühitdə çalışan səhiyyə işçiləri qrupları arasında fərqli hüquqların təmin edil-

məsi iş mühitindəki barışıq mühitini pozdu və köməkçi səhiyyə işçilərinin tükənmişliyini də-

rinləşdirdi. 

Xüsusi xəstəxanalarda çalışan həkimlər irəliləmə ödənişlərini gecikdirdi və ya azaldıldı. 

Onlar ödənişsiz məzuniyyətə məcbur edildi. 

Bu müddətdə illik məzuniyyət hüququnun ləğvi təyinatların dayandırılması iş yükünü, tü-

kənməyi artırdı və muxtariyyət hissinə zərər verdi. Tibbi işçilərə əmək haqqı sistemi ilə deyil, 

dövriyyə fondu üzərindən əlavə ödənişlərin edilməsi həmkarlar arasında bərabərsizliyə və 

“işlərini almaq” anlayışının pisləşməsinə səbəb oldu. 

Məqalənin aktuallığı. COVİD-19 virusunun yaratdığı çətinliklər və pandemiyanın özünə-

məxsus xüsusiyyətləri cəmiyyətə və bütün dünyaya universal təsirini davam etdirir. Nəzərə al-

saq ki, COVİD-19 virusu bütün dünyaya məfi təsirini göstərməkdə gecikmədi amma bəzi 

qruplar pandemiyaya psixoloji olaraq daha çox məruz qaldı və hələ də qalmağa davam edir. 

Hansı ki səhiyyə işçiləri bu qrup arasında ən ön sırada yer alır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik COVİD-19 virusu diaqnozu ilə çalışan tibb işçiləri-

nin psixi sağlamlığının hansı dərəcədə təsir altında qalması, təsirdən qorunması və yaranan 

problemlərin həll olunması üçün praktik tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən COVİD-19 diaqnozu ilə işləyən 

tibb işçiləri istifadə yararlama bilərlər. 
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А.Х. Талышинская 

 

Психическое здоровье медицинских работников,  

работающих с диагнозом COVİD-19 

 

Резюме 

 
Вирус COVİD-19 и вызванная им пандемия продолжают оказывать биопсихосо-

циальное воздействие на общество и мир в целом. Благодаря активным исследованиям 

и усердию сектора здравоохранения количество вирусов в настоящее время сведено к 

минимуму. Однако трудности, с которыми сталкиваются работники здравоохранения в 

связи с этим успехом, иногда упускаются из виду, что приводит к другим проблемам. 

Когда мы смотрим на психологические эффекты, мы видим, что помимо стресса и тре-

воги, у медицинского персонала, работающего с этой диагностической группой, наблю-

даются также депрессивные состояния. Одна из причин этого заключается в том, что 

они подвергаются воздействию неизвестного вируса в течение нескольких дней или 

даже месяцев без защиты и поэтому держатся подальше от своих семей, детей и круга 

общения. 

 

A.İ. Talishinskaya 

 

Mental health of medical workers working  

with COVID-19 diagnosis 

 

Summary 

 
The COVİD-19 virus and the pandemic it has created continue to have a biopsychosocial 

impact on society and the world at large. Due to the active research and diligence of the health 

sector, the number of viruses is now minimized. However, the difficulties faced by health 

workers behind this success are sometimes overlooked, leading to other problems. When we 

look at the psychological effects, we see that in addition to stress and anxiety, depressive 

conditions are also observed in the medical staff working with this diagnostic group. One of 

the reasons for this is that they are exposed to an unknown virus for days or even months 

without protection, and therefore stay away from their families, children and social circle. 
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Bu gün təhsil sistemində aparılan yeni islahatlar, o cümlədən təhsilin inkişafı haqqında 

dövlət strategiyasının qəbul edilməsi, peşə hazırlığı sahəsində müasir dövrün tələblərinə uy-

ğun işlərin həyata keçirilməsi bu sahənin praktik və nəzəri biliklərlə təmin edilməsini bir zə-

rurət kimi qarşıya qoyur.  

Hər bir elmin predmeti onun əks olunduğu anlayışlar sistemində öz əksini tapır. Peşə eti-

kası iki sözün - “peşə və etika” sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Peşə etikası yarandığı 

dövrdən etibarən daha çox etikanın problemlərini özündə ehtiva etmişdir. Buna görə də etika-

nın bir elm kimi formalaşma məsələlərinə mühüm  diqqət yetirilir.  

Məlumdur ki, iki min il yarım bundan əvvəl yaranan etika fəlsəfi fənlərə aid edilmişdir. 

Çünki bu elm yalnız insanlar arasındakı münasibətləri deyil, həm də insanın dünyaya münasi-

bətini öyrənir. O, həyat və dünya dəyərlərini araşdırır, müxtəlif əxlaqi seçim situasiyalarını, 

insanın hərəkət və davranışlarının əxlaq normalarına uyğunluğunu qiymətləndirməyi öyrədir, 

insanın dünyada yerini, onun təyinatını, həyatın mənasını aydınlaşdırır (5, s. 89). 

Etika cəmiyyətdə əxlaqi münasibətlərin rolu və mahiyyətinin dərk edilməsi nəticəsində 

yaranır və inkişaf etmiş bir mühitdə özündə iki komponenti əks etdirir: nəzəri tədqiqatlar (nə-

zəri etika) və normativ təkmilləşdirmələr – tədqiqat, hazırlıq, emal işləri (normativ etika). 

Nəzəri etika əxlaqın mənşəyini və mahiyyətini, cəmiyyətdəki rolunu və yerini, funksiyala-

rını, fəaliyyət mexanizmini, təsir mexanizmini, onun əsas komponentlərini (ilk növbədə əxla-

qi və mənəvi şüur və əxlaqi və mənəvi davranış), aralarındakı münasibətlərin təbiətini, əxlaqi 

və mənəvi münasibətlərin quruluşunu və ümumilikdə sosial münasibətlər sistemi üçün onun 

əhəmiyyətini araşdırır. Bundan əlavə, nəzəri etika dəyərlərin əxlaqi əsaslarının (yaxşı, yaxşı, 

pis, həyatın mənası, xoşbəxtlik) məzmununu açır, əxlaqın miqyasını (ideal - ləyaqət (fəzilət, 

covmərdlik, səxavət) eyib (əxlaqsızlıq) işləyib hazırlayır, inkişaf etdirir, təkmilləşdirir və me-

yarlarını müəyyənləşdirir. Psixologiya və sosiologiya ilə əlaqə quraraq sosial əxlaqın (mənə-

viyyatın) həqiqi səviyyəsini və ona təsir edən amilləri araşdırır (6, s. 112). 

Normativ etika, öz marağını bir insanın əxlaqi quruluşunun, saflaşdırılmasının, sistemləş-

dirilməsinin, konkretləşdirilməsinin, müəyyən tövsiyyələrə çevrilməsinin motivlərini əks etdi-

rən əxlaqi şüurun təbii olaraq öz-özünə yaranan təsəvvür edilmələrinin öyrənilməsinə yönəl-

dir. Həmçinin normativ etika cəmiyyətin əxlaqi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi yollarını inki-
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şaf etdirir. Tənzimləmə etikası, insanın necə davranması məsələsi ilə məşğul olur. 

Etikanın sosial məqsədi budur. Müasir cəmiyyətin yaşadığı indiki dövrdə bir elm kimi bir 

etikanın rolu böyükdür. O, bir elm olaraq cəmiyyətin mənəvi vəziyyətini təhlil etməli, bu və-

ziyyəti yaradan səbəbləri göstərməli, cəmiyyətin mənəvi qaydalarını yeniləməyə kömək edə-

cək həllər təklif etməlidir (1, s. 78). 

Etika elminin sahələri arasında peşə etikasını xüsusi fərqləndirirlər. Peşəkar etika cəmiy-

yətdəki peşə qruplarının mənəvi nüfuzunu dəstəkləyən müəyyən vəzifə və davranış normaları-

nın məcmusudur. Peşəkar etikanın vəzifələri həm də insanları müəyyən bir peşənin nümayən-

dələri rolunda xarakterizə edən əxlaq normaları və qiymətləndirmələrin, mühakimə və anla-

yışların  müəyyən edilməsini də əhatə edir. 

Peşə etikasının mövzusu müəyyən fəaliyyət növlərinə xas olan normaların, standartların 

və tələblərin işlənməsi və inkişaf etdirilməsidir. Peşəkar etika əxlaqı da izah etməli və əxlaqı 

öyrətməli, vəzifə və şərəf haqqında əxlaqi prinsip və fikirləri aşılamalı, işçiləri mənəvi cəhət-

dən tərbiyə etməlidir (2, s. 112).  

Etika tərbiyə etmək, insanlara insanlarla düzgün davranmaq, istehsal komandasında ünsiy-

yət qurmağı, peşə etikası isə müəyyən fəaliyyətlərdə insanların davranış norması olaraq qəbul 

edilən əxlaq etalonlarına riayət etməyi öyrədir. İşçi bu standartlara əsasən hərəkət etməli, 

onun tələblərini rəhbər tutmalıdır. Bu etalonu standart kimi qəbul edərək, xidmət işçisi müva-

fiq şəxsi keyfiyyəti özündə inkişaf etdirməlidir. Peşəkar etika istehsal sahəsində insan müna-

sibətlərini tənzimləmək üçün meydana gəlmişdir. Hər bir peşə özlüyündə qəbul edilmiş, onun 

real mövcud dəyərlər sisteminə əsaslanan özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Üstəlik, eyni 

hərəkət, mövcud dəyərlər sisteminə, peşə etikasına, sosial böhrana münasibətini necə ifadə et-

diyindən asılı olaraq mənəvi, qeyri-əxlaqi (əxlaqdankənar) qəbul edilə bilər (3, s. 12). 

Peşə etikası həm də insanların işgüzar ünsiyyətdəki münasibətlərini tənzimləyir. 

Peşə etikasının əsasında müəyyən normalar, tələblər və prinsiplər dayanır. 

Prinsiplər, onlara etibar edərək əsaslanan insanlara işgüzar sferada şəxsi davranışlarını və 

öz hərəkətlərini düzgün şəkildə formalaşdırmağa imkan verən mücərrəd, ümumiləşdirilmiş tə-

səvvürlər olaraq anlaşılır və başa düşülür. Peşə etikasının quruluşunda aşağıdakıları prinsip-

ləri göstərmək olar (4, s. 105): 

1. Qızıl standart. Xidmət situasiyası çərçivəsində rəsmi bir mövqedə, heç vaxt tabeçilik 

münasibətlərində olan, rəhbərlikdə olan, həmkarlara qarşı münasibətdə onlar qarşı arzu edil-

məz hərəkətlərin edilməsi yol verilməzdir. 

2. İşçilərin öz işlərini yerinə yetirməsi üçün lazım olan ehtiyatların (pul, xammal, material 

və s. ehtiyatların) bölünməsində tam bərabərlik yaradılmalıdır. 

 3. Etik davranış pozuntularının nə vaxt və kim tərəfindən yol verildiyindən asılı olmaya-

raq mütləq məcburi şəkildə düzəldilməlidir. 

4. Maksimum irəliləyiş: işçinin davranışı və bir işçinin hərəkətləri əxlaqi baxımdan təşki-

latın (və ya onun bölmələrinin) inkişafına töhfə verərsə, daha çox etik sayılır. 

5. Minimum tərəqqi, buna görə işçinin və ya bütövlükdə təşkilatın hərəkətləri əxlaqlıdır. 

Əgər ən azı adi etik normaları pozulmursa bu normal hal sayıla bilər. 

6. Təşkilat işçilərinin digər təşkilatlarda, bölgələrdə, ölkələrdə baş verən əxlaqi prinsiplə-

rə, adət-ənənələrə və s. tolerant yanaşma münasibəti etikdir. 

7. Fərdi relativizmin və etik relativizmin ümumbəşəri (universal) etikanın tələbləri ilə 

məqbul birləşməsi. 

 8. Fərdi və kollektiv başlanğıclar işgüzar münasibətlərdə qərarların hazırlanması və qəbul 

edilməsi zamanı onlar üçün əsas kimi qəbul edilir. 
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9. Hər hansı rəsmi məsələni həll edərkən işçinin öz rəyindən qorxmaması. Ancaq şəxsiy-

yət əlaməti olaraq uyğunsuzluq ağlabatan həddə özünü göstərməlidir. 

10. Müxtəlif formalarda, yəni məsələn, xidmət söhbəti aparmaq üçün məcburi, əmr şəklin-

də ifadə olunan tabeçiliyə “təzyiq” kimi zorakılıq yoxdur. Bu etik qaydalara ziddir.   

11. Təsirin davamlılığı etik standartların bir təşkilatın həyatına birdəfəlik sifarişlə deyil, 

yalnız daha çox idarəçi və adi işçilər tərəfindən göstərilən davamlı səylərin köməyi ilə həyata 

keçirilə biləcəyi ilə  ifadə olunur.  

12. Təsir edərkən (kollektivə, fərdi işçiyə, istehlakçıya və s.) mümkün əks təsirin gücünün  

nəzərə alınması vacibdir. 

13. İnamla irəliləməyin məqsədəuyğunluğu - işçinin öz kompetensiyasına-səriştəsinə, borc 

hissinə-vəzifə hissinə məsuliyyət hissi və sairə. 

14. Münaqişəsizliyə can atmaq. 

15. Azadlıq, başqalarının azadlıqlarını məhdudlaşdırmadan; ümumiyyətlə bu prinsip, açıq 

şəkildə olmasına baxmayaraq, iş təlimatları ilə əlaqədardır. 

16. İşçi təkcə etik davranmamalı, həmkarlarının eyni davranışına da töhfə verməlidir. 

17. Rəqibi tənqid etməmək. Bu prinsiplər hər hansı bir təşkilatın hər bir işçisinin inkişafı, 

öz şəxsi etik sisteminin idarə olunması üçün əsas olmalıdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanın peşə fəaliyyətinin hər növü özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə müəyyən peşə etikası-

na uyğundur. Etika bu keyfiyyətlərin görünüşünü stimullaşdıran zehni mexanizmlərdən asılı 

olmayaraq insanın mənəvi keyfiyyətlərini nəzərdən keçirir. Etikanın öyrənilməsi peşə ilə bağ-

lı mənəvi münasibətlərin, əxlaq normalarının çox növlü olduğunu göstərir. Peşəkar əxlaq nor-

maları etik ideallara söykənən şəxsiyyətin daxili tənzimlənməsi ardıcıllığı, nümunələri, qay-

dalarıdır (7, s. 76).  

Dövlət və bələdiyyə qulluqçularının peşə etikası, peşə əxlaqı elmidir. Normanın etik prin-
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raqlarını qorumaq prosesində cəmiyyətlə, dövlətlə münasibətlərin xarakterini özündə əks etdi-

rən davranış qaydaları toplusudur. 

Komandada əlverişli mənəvi və psixoloji iqlim yaratmağa və peşənin məqsədindən irəli 

gələn məqsədlərə çatmağa yönəldilmiş birgə fəaliyyət müddətində ortaq dəyərlər və qaydalar 

sistemi vacibdir. Bunsuz qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq mümkün olmaz. 

Məqalənin aktuallığı. Peşə etikasının əsasında müəyyən normalar, tələblər və prinsiplər 

probleminin əsas təzahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir praktik psixologiyanın elmi–nəzəri 

tələbləri səviyyəsində həmin problemlərin təhlilini verməkdən ibarətdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Peşə etikasının quruluşu, onun müəyyən normaları, tələbləri və 

prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, hər bir peşənin peşə etikası və psixologiyasının konkret 

perspektivlərinə bələd olmaq yollarını müəyyənləşdir-məkdən ibarətdir.    

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 

ilə maraqlananlar, psixologiya və pedaqogika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr, doktorantlar, 

tədqiqatçılar, magistrlar və praktik psixoloqlar istifadə edə bilər. 
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Структура профессиональной этики 

 

Резюме 

 
В статье также акцентируется внимание на основных проблемах профессиональной 

этики, анализируются психологические вопросы, связанные с профессиональной эти-

кой. При этом показаны общие направления структуры профессиональной этики. Исс-

ледуются происхождение и сущность теоретической и нормативной этики, ее роль и 

место в обществе, функции, механизм действия, механизм влияния, значение ее основ-

ных компонентов для системы общественных отношений. Он определяет вопросы, ко-

торые профессиональная этика должна объяснять и учить этике, прививать моральные 

принципы и представления о долге и чести, а также морально воспитывать сотруд-

ников.                                    
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The structure of professional ethics 

 

Summary 
 

The article also focuses on the main problems of professional ethics, analyzes 

psychological issues related to professional ethics. At the same time, the general directions of 

the structure of professional ethics are shown. The origin and essence of theoretical and 

normative ethics, its role and place in society, functions, mechanism of action, mechanism of 

influence, the importance of its main components for the system of social relations are 

studied. It defines the issues that professional ethics should explain and teach ethics, inculcate 

moral principles and ideas about duty and honor, and educate employees morally. 
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Ədəbiyyatlarda göstərilir ki, qadınlarda sidik saxlamazlığın yayılma dərəcəsini təyin et-

mək olduqca çətindir. Epidemioloji tədqiqatın nəticələrinə görə, sallanma və sidik saxlamazlı-

ğının təzahürləri dünya əhalisinin 20%-də müşahidə olunur. ICS-yə görə, sidik saxlamazlığı 

vizual olaraq aşkarlanan istər-istəməz sidik axınının olduğu bir hijyenik və sosial problem ol-

duğu bir vəziyyət deməkdir. 

Beynəlxalq platformada “Qadının insan haqqları” anlayışı ilk dəfə 1993-cü ildə Vyana İn-

san Haqqları konfransında işlənməyə başlanılmışdır. Konfransda qadının insan haqqlarının tə-

məl insan haqqlarının ayrılmaz bir parçası olduğu ABŞ tərəfindən rəsmi olaraq qəbul olun-

muşdur. Bu tip işlərin ən önəmlisi isə 1979-cu ildə ABŞ tərəfindən hazırlanan Qadınlara Qarşı 

Hər cür Ayrı Seçkiliyin Qarşısının Alınması Müqaviləsi (CEDAW) olmuşdur. 1998-ci ildən 

etibarən müqaviləyə 161 ölkə imza atmışdır. Bu proqramda 21 maddə öz əksini tapmışdır. 

Burada xüsusilə diqqəti cəlb edən maddələr qadının psixi sağlamlığını yaxşılaşdırılması, qa-

dın xəstəliklərinin yayılmasının azaldılması olmuşdur. Bu proqramda qadınların kişilərlə mü-

qayisədə daha çox depressiyaya məruz qaldığı, daha fərqli psixo-sosial problemlər yaşadığı 

ön plana çəkilmişdir. Xüsusilə də qadınlarda görülən intihar cəhdləri daha yüksəkdir. Göstəri-

lən problemlər ölkəmizdən də yan keçmir. Belə ki, respublikamızda cinsi ayrı seçkilik, repro-

duktiv sağlamlıq və qadın xəstəliklərinin aradan qaldırılması istiqamətində son dövrlər mü-

hüm addımlar atılmışdır. Qeyd etməyə dəyər ki, Səhiyyə Nazirliyinin gördüyü işlər arasında 

psixi sağlamlığın qorunması və əhalinin maarifləndirilməsi ilə yanaşı digər prioritet sahə he-

sab edilən məsələlərdən biri də qadın reproduktiv sağlamlığı məsələsidir. Son illərdə ölkəmiz-

də qadın problemlərinə diqqət artmasının nəticəsidir ki, Milli Məclisin iclasında “Reproduktiv 

sağlamlıq haqqında” qanun müzakirəyə çıxarılıb. Hal-hazırda Azərbaycanda qadın psixi sağ-

lamlığının aktual məsələləri ilə bağlı S. Katibli, Ə.E. Zeynalov və başqaları işlər aparır. Birba-

şa mövzu ilə əlaqədar olmasa da insanlarda yaranan psixi pozuntularla bağlı araşdırmalarda 

F.N. İsmayılov, Gəray Gəraybəyli, Murad Sultanov, Rauf Qəmərlinski və digərlərinin işləri 

tədqiqat zamanı geniş istifadə olunmuşdur. 

Araşdırılan tədqiqatın əsas məqsədi qadınların psixi sağlamlağına təsir edən amillərdən – 

stress, depressiya, təşvişin düzgün qiymətləndirilməsidir. Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi müəyyən edilmişdir: 

1. Qadınlarda depressiya, təşviş və stress pozuntuları 

2. Qadınlarda psixi pozuntularla bağlı əsas klinik, sosial, demoqrafik göstəricilər. 

3. Ginekoloji xəstəliyin xüsusiyyətlərini əks etdirən klinik, sosial və psixoloji göstəricilər 
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arasındakı əlaqə. 

4. Qadınlara psixoloji yardımın göstərilməsində peşəkar tövsiyələrin işləyib, hazırlamaq. 

Müxtəlif populyasiyalarda aparılan klinik və epidemioloji tədqiqatlar nəticəsində psixoloji 

problemin yaranma riskinin mümkün amilləri olan bir sıra dəyişənlər müəyyən edilmişdir. 

Bununla ilə əlaqədar həyat keyfiyyətinə təsir edə biləcək risk faktorları üç əsas kateqoriyaya 

bölünə bilər: təməl, stimullaşdırıcı və  mama-ginekoloji amillər. 

I. Təməl amillər: 1) İrq; 2) Ailədə irsi faktorların olması; 3) Nevroloji xəstəliklər; 

II. Stimullaşdırıcı amillər: 1) Yaş; 2) Komorbidlik; 3) Piylənmə; 4) Peşə və istirahət fəa-

liyyəti; 5) Ağciyər xəstəlikləri və siqaret 6) Koqnitiv pozuntular və əlillik  

III. Mama-ginekoloji amillər: 1) Hamiləlik; 2) Doğuş. 

Qadınlarda ailə münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqinin aktuallığı uşaqlıq 

mioması, yumurtalıq kisti, sonsuzluq, ektopik hamiləlik və s. kimi qadın reproduktiv sistemi 

xəstəliklərinin yayılması ilə bağlıdır. Həmçinin xəstəliklərin artması və gənc qadınlarda daha 

çox özünü göstərməsi heç xoşagələn hal deyil. Qadınlarda ginekoloji patologiya probleminə 

həsr olunmuş bir sıra yerli tədqiqatlar mövcuddur, lakin bu tədqiqatlarda bu patologiyanın in-

kişafında sosial-psixoloji faktora, o cümlədən ailə münasibətlərinin xarakterinin və qadınların 

ginekoloji xəstəliklərlə fərdi-şəxsi xüsusiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə, demək olar ki, diqqət 

yetirilməyib. Bizim tədqiqatımızda biz ginekoloji xəstəlikləri olan qadınların ailədaxili müna-

sibətlərinin xarakterinin və fərdi-şəxsi xüsusiyyətlərinin tədqiqinə kompleks xarakterinin və 

fərdi-şəxsi xüsusiyyətlərinin tədqiqinə kompleks şəkildə yanaşmağı hədəfləyirik. 

Qadının özünə münasibətinin başlıca xüsusiyyəti onun femininlik hissinin yaranmasıdır, 

bu da ər-arvad münasibətləri, o cümlədən ər-arvadın öz aralarında şəxsiyyətlərarası ünsiyyəti 

və nikahdan məmnunluğun nəticəsi ilə sıx bağlıdır. Bir sıra psixoloqlar feministlik problemini 

tədqiq etmişlər. Maskulinlik və femininlik haqqında ənənəvi təsəvvürlər təkcə cəmiyyətdə de-

yil, ailə münasibətlərində də dəyişikliklərə məruz qalır. Ev vəzifələrinin ayrılması, uşaqların 

yetişdirilməsi və ər-arvad arasında rolların paylanması problemi müasir ailələrdə getdikcə 

özünü göstərir. Həm də qadın təbiətini, qadınlığını, özünü əldə etmək problemi qadının sağ-

lamlığına təsir göstərir. Onun yatırılması, disharmoniyası, kişiylə münasibətlərin ziyanlı ol-

ması, onunla tam mənəvi və fiziki uyğunlaşmaya qadir olmaması yalnız ər-arvad münasibət-

lərinin inkişafına, qadının özünümüdafiəsinə və bütövlükdə nikahın təmin edilməsinə, eləcə 

də reproduktiv sağlamlığın pozulmasına, ginekoloji xəstəliklərin yaranmasına təsir edir. 

Keçmişdə sonsuzluq qorxu hissiyatlı hamiləlikdən müdafiə kimi və ya peşə və analıq ara-

sındakı qarşıdurma məhsulu kimi görünsə də, diaqnostik inkişaf orqanik səbəblərin tapılmadı-

ğı halların sayının azalmasına səbəb olmuş və bu nəzəriyyələrin bir çoxunu ləğv etmişdir. Bu 

gün sonsuzluqla əlaqəli psixoloji və psixiatrik qiymətləndirmə sonsuzluğun səbəbləri deyil, 

sonsuzluğa reaksiyalara və onun müalicəsinə və öhdəsindən gəlmək üçün yönəldilmişdir. Psi-

xiatrik amillər iki klinik vəziyyətdə müəyyən etiologiyalı rol oynayır. Bunlardan biri yemək 

pozğunluğu səbəbiylə amenoreya və sonsuzluq, digəri cinsi pozğunluqlara görə sonsuzluqdur. 

Sonsuzluqda digər psixogen amillərin rolu mübahisəlidir. Sonsuzluq tək bir hadisə demək de-

yil, ilk öncə özünü təhdid və sonra itki kimi göstərən bir prosesdir. Hamilə qalmamağınız və 

ya hamiləliyin davam etdirilməməsi özünə hörmət üçün ciddi bir zərbə vura bilər və sağ-

lamlıq və bütövlük hissinə zərər verə bilər. Cütlüyün bir-birləri və ailələri ilə münasibətlərin-

də gərginlik və münaqişələr müşahidə edilə bilər və xüsusilə həyat yoldaşlarından birində 

anatomik və ya fizioloji problemin aşkarlanması həmin şəxsin günahlandırılması ilə nəticələ-

nə bilər. Bəzi cütlüklərdə ortaq stress yaxınlığı artırır. Müalicə edilməsə də, sonsuzluq müxtə-

lif psixoloji reaksiyalara səbəb olur. Bu cavablar şəxsiyyət xüsusiyyətlərindən, uyğunlaşma, 
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mədəni gözləntilər, dəstək sistemləri, reproduktiv proseslər haqqında məlumat və problemə 

müraciət edən klinisyenlərin münasibətlərindən asılı olaraq dəyişə bilər. Sonsuzluqdan müa-

licə olunan demək olar ki, bütün xəstələr müəyyən dərəcədə şəxsi həyatlarını pozurlar. Nikah 

və tərəfdaşlığı gücləndirən yaxınlıq, seksuallıq texnologiya ilə iç-içə olduqda çətinliklər yara-

na bilər. Cütlərə sonsuzluq diaqnoz qoyulduqda, onlar böyük şok, inkar, qəzəb, izolyasiya, 

günah, matəm, depressiya və qəbul və ya icazə dövrlərini yaşayırlar. Xəstələr müasir repro-

duktiv texnologiyalardan istifadə edə biləcəkləri və hansı mərkəzə müraciət etmələri barədə 

şübhə edə bilərlər. Diaqnostika və müalicə maddi və mənəvi yük baxımından müxtəlif çətin-

liklər daşıyır. Bu əngəllərdən bəziləri bir şəkildə cinsi əlaqənin “təyin edilməsi”dir, ekzogen 

hormonlarla təmin edilən menstrual dövr və yumurtlama, yumurta toplama prosesi, kişi mas-

türbasyonundan spermanın alınması, xəstələrin və onların tərəfdaşlarının əksəriyyətində bir 

neçə dəfə belə prosedurların təkrarlanması, invaziv hesab edilə bilər. Bu müddətdə dünya xəs-

tə qadınlar tərəfindən  hamilə qadınlar və xoşbəxt valideynlər tam kimi qəbul edilə bilər, digər 

uşaqlar ilə əlaqə qısqanclıq və hirsə səbəb ola bilər, planlı abort edən qadınlara qarşı onların  

xüsusi güclü reaksiyaları vardır. Bu hisslər özü ilə günahkarlıq hissi də gətirə bilər. Cütlüyün 

reproduktiv texnologiyalarına nə qədər pul, enerji, duyğu və vaxt sərf etdiyinə qərar verməsi 

lazımdır. Psixoloji konsultasiya və dəstək bu prosesdə yaşanan gərginliyə qarşı mübarizə stra-

tegiyalarının inkişaf etdirilməsi, daha sağlam ünsiyyət və psixososial dəstəyin səfərbər edil-

məsi üçün, eləcə də çoxsaylı təkrarlanan uğursuz təcrübələrə baxmayaraq müalicəni dayandır-

maq istəməyənlər üçün faydalı ola bilər. Sonsuzluq müalicəsinin əsas yükü qadınların üzərinə 

düşür. Sadəcə, günə ən sadəsindən bədən istiliyini ölçməklə başlayan və ya gündəlik iynə vur-

mağa ehtiyacı olan bir qadın bir an belə sonsuzluqla məşğul olduğunu unuda bilməz. İşləyən 

qadın üçün əlavə çətinliklər ola bilər (məsələn, iş yerindən icazə almağınız, ətrafındakı insan-

lara danışmamağınız və ya danışmamağınız). Cütlük, şəxsi həyatlarına, cinsəlliyinə və gələ-

cək üçün planlarına (iş dəyişikliklərindən tətil planlarına qədər) nəzarətini itirirlər. Hamiləlik 

baş verərsə, stress davam edə bilər. Hamiləliyin yaxşı irəliləməyəcəyi və ya bir fetus anoma-

liyası ola biləcəyi narahatlığı ola bilər. Hamiləlik üçün çətin mübarizədən sonra bu qorxuları 

danışmaq və ifadə etməkdə bir dilemma ola bilər.  

Beləliklə, psixi pozğunluğun olması, bəzi şəxsiyyət əlamətləri və xroniki ginekoloji xəs-

təlikləri olan qadınların psixoloji uyğunlaşma xüsusiyyətləri somatik xəstəliyin gedişatına cid-

di təsir göstərə bilər. Lakin psixoterapevt tərəfindən müalicəyə ehtiyacı olan pasiyentlərin 

vaxtında müəyyənləşdirilməsi somatik cəhətdən idarədə müəyyən çətinliklərin formalaşma-

sına mane olur. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə qadınlarda psixoloji problemlərin artması dünya üz-

rə mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmişdir. Epidemioloji tədqiqatlar göstərir ki, qadınların de-

mək olar ki, böyük nisbəti ginekoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Psixoloji problemlərin gi-

nekoloji xəstəliklərlə birlikdə təzahür etməsi xəstəliyin gedişatını və ona adaptasiyasını çətin-

ləşdirir. Uzun müddətli ginekoloji xəstəlik qadının həyatının bütün sosial vəziyyətini və onun 

psixi funksiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Psixoloji travma almış qadınlarla bağlı bir sıra iri, inkişaf etmiş 

ölkələrdə tədqiqatlar aparılmışdır, ölkəmizdə də bir sıra mütəxəssislər bu mövzu ilə bağlı bir 

sıra tədqiqatlar aparır,elmi işlər yazırlar. Lakin qadınlarda həyat keyfiyyətinin qiymətləndiril-

məsinin biopsixososial aspektləri üzrə tədqiqat ilk dəfə aparılacaq. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Biopsixososial faktorların qadınların psixika-

sına mənfi təsirlərin öyrənilməsi, müalicə prosesində adekvat psixoloji metod və priyomlar-

dan istifadə edilməsi həm pasiyent, həm də mütəxəssis üçün vacib rol oynaya bilər. 
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А.Р. Алиева 

 

Оценка психического здоровья и качества жизни женщин 

 

Резюме 

 
Сегодня рост психологических проблем у женщин с гинекологическими заболева-

ниями привлекает внимание специалистов всего мира. Эпидемиологические исследова-

ния показывают, что подавляющее большинство женщин страдают гинекологическими 

заболеваниями. Проявление психологических проблем вместе с гинекологическими за-

болеваниями усложняет течение болезни и ее адаптацию к ней. Длительное гинеколо-

гическое заболевание существенно меняет всю социальную ситуацию жизни женщины 

и ее психические функции. 
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A.R. Aliyeva 

 

Assessment of mental health and quality of life in women 

 

Summary 

 
Today, the increase in psychological problems in women with gynecologically diseases 

has attracted the attention of experts around the world. Epidemiological studies show that the 

vast majority of women suffer from gynaecological diseases. The manifestation of 

psychological problems together with gynecologically diseases complicates the course of the 

disease and its adaptation to it. Long-term gynaecological disease significantly changes the 

entire social situation of a woman's life and her mental functions. 
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tiation, the alien ethnocultural environment 

   

Sosial-psixoloji fenomen kimi etnik stereotipin xüsusiyyətlərini onun yerinə yetirdiyi funk-

siyalar toplusu da müəyyən edə bilər. H.Tecfel stereotipin fərdi və qrup səviyyəsində iki funk-

siyasını fərqləndirir. Fərdi olanlara: 1) koqnitiv (sxemləşdirmə, sadələşdirmə) və 2) qiymət-

ləndirmə-müdafiə (müsbət «Mən-obrazın» yaradılması və qorunub saxlanılması) aiddir. Qru-

pa  isə bunlar aiddir: 1) ideologiyalaşdıran (qrupun davranışını izah edən və ona bəraət qazan-

dıran qrup ideologiyasının formalaşdırılması və qorunub saxlanması) və 2) identifikasiya edən 

(müsbət qrup halında «Biz-obrazı»nın yaradılması və qorunub saxlanması) aiddir (1, s. 125).  

Etnik stereotiplərə A.P. Sadoxinin «Mədəniyyətlərarası kommunikasiya» dərs vəsaitində 

verilən tərif sosial-psixoloji  sözlükdəki təriflə oxşardır: «etnik stereotip – hər hansı etnosun 

digər etnik birliklərin təmsilçilərinə xas olan əxlaqi, əqli, fiziki keyfiyyətlər barədə nisbətən 

dayanıqlı təsəvvürlərinin məcmusu» (7, s. 179). 

Etnik stereotipin təqdim olunan təriflərdə əksini tapmayan aşağıdakı xarakteristikaları və 

aspektlərini də qeyd etmək lazımdır. Bütövlükdə stereotiplər, ayrılıqda isə etnik stereotiplər 

bir fərdin təsəvvürləri ilə deyil, “qrup razılığı” faktı ilə müəyyənləşir. Başqa sözlə, onlar ayrı-

ayrı adamların beynində yox, böyük insan qruplarının şüurunda meydana çıxır (3, s. 128). 

Stereotipləşdirmə insan təfəkkürünə xas olan qənaət prinsipi ilə, onun tək-tək konkret hal-

lardan ümumiləşdirməyə doğru irəliləmək qabiliyyət ilə şərtlənir. Stereotipləşdirmə faydalı 

funksiya yerinə yetirir, çünki sadələşdirmə və sxematizm insan fəaliyyətinin psixi tənzimlən-

məsi üçün zəruridir. Lakin etnik xurafat və mənfi rəy mənfi yükün daşıyıcısıdır, etnik gərginli-

yin güclənməsinə aparır və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma üçün ciddi maneədir (1, s. 101).  

Qeyd etməliyik ki, stereotip etnoslararası differensasiyanın sadələşdirilməsinə və etnotə-

mas durumlarında qavrayışın “qənaətinə” xidmət edir. Onların rolu həm də etnik qruplar ara-

sında münasibətlərin, konkret etnotəmas durumunun və ya başqa etnik qrupların üzvlərinə 

münasibətdə öz davranışının izah olunması və onlara bəraət qazandırılmasından da ibarətdir. 

Q.Soldatovanın qeyd etdiyi kimi, “etnik stereotiplər etnik sərhədlərin optimal keçiciliyini dəs-

təkləmək üçün koqnitiv vasitələrdir. Optimallıq ondan ibarətdir ki, etnik sərhədlərin sıxlığı, 

bir tərəfdən, qrupun müstəqil və bütöv etnomədəni törəmə qismində qorunub saxlanması üçün 

zəruri olandan az olmamalıdır, digər tərəfdən, müxtəlif xalqlar arasında aramsız qarşılıqlı əla-
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qələr üçün zəruri olandan çox olmamalıdır” (9, s. 89).   

Etnik qruplar arasında qarşılıqlı münasibətlərin obyektiv xarakteri stereotiplərə bu və ya 

digər rəng və yönüm aşılayır: millətlərarası münasibətlər pisləşərkən etnik stereotiplər mənfi 

affektiv yüklənməyə məruz qalır, qeyri-adekvatlığın artması və onların koqnitiv məzmununun 

sadələşməsi qeydə alınır ki, bu da öz növbəsində göstərişlərin real davranışda təcəssümünə 

yardımçı olur. 

Ailənin şəxsiyyətin özünütəyininə təsiri ən önəmli sosial problem olaraq qalmaqdadır. Ai-

lələr isə  tamamilə müxtəlif olur. Fərd ilk həyat təcrübəsini, müşahidələrini məhz ailədə əldə 

edir və müxtəlif durumlarda özünü aparmağı öyrənir. Əminliklə demək olar ki, ailənin gənc-

lərin dəyərləri arasında rolu yüksək olaraq qalmaqdadır.  

Etnik stereotipləri 4 əsas funksiyasını fərqləndirə bilərik:  

Koqnitiv. Dəyər-müdafiə. İdelogiyalaşdırıcı. İdentikləşdirici.  

Biz onu da aydınlaşdırdıq ki, steretiplərin kommunikativ davranışa təsir göstərən 4 əsas 

xarakteristikasını fərqləndirmək qəbul edilmişdir: stereotipləşdirmə; stereotiplər informasiya-

nın keçməsi üsuluna və seçiminə təsir göstərir; stereotiplər başqalarından müəyyən davranış 

gözləntisi doğurur; stereotiplər təsdiqlənməyə meyilli olan öncəgörmələr doğurur.  

Şəxsiyyətin təşəkkülünün əsas aspektləri insanların davranışının təsvir etdiyimiz çoxsaylı 

amillərin təsiri altında formalaşan sosial stereotipləri  çox dayanıqlıdır və əksər hallarda, insa-

nın bütün həyatı boyu mövcud olur. Onların dağıdılması, adətən, çox ağrılı proses olur, əsəbi-

lik, rahatsızlıq hissi doğurur, psixi tarazlığın ciddi şəkildə pozulmasına, hətta stres durumları-

na aparıb çıxarır ki, bu da insult və ya infarkta da səbəb ola bilər. Yeniliyə düşmən münasibət 

müəyyən dərəcədə qeyri-iradi fəaliyyət göstərən özünüqoruma instinkti ilə izah olunur. Bu 

instinkt bizi qərarlaşmış stereotiplərin dağıdılması ilə əlaqədar olan mümkün sarsıntılardan 

qorumağa cəhd edir. Xalqın etnik özünüdərkinin, davranışın etnik stereotiplərinin və digər et-

nosları qavramanın formalaşması prosesinin öyrənilməsi ən zəngin mənbə dildir (6, s. 102). 

Etnik stereotiplərin formalaşması prosesinin uzun sürən və mürəkkəb bir proses olması qə-

naətinə gəlmək mümkündür. Stereotiplərdən azad doğularaq, uşaq artıq erkən uşaq yaşlarında 

qeyri-iradi olaraq başqa etnoslar haqqında təsəvvürlər formalaşdırmağa başlayır ki, onlarla 

qarşılıqlı münasibətlər məxsus olduğu xalqın tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Etnik stere-

otiplərin formalaşması psixoloji səviyyədə baş verə bilər. Lakin bu prosesdə başqa etnosun 

nümayəndələri ilə bilavasitə təmaslar, iki etnos arasında qarşılıqlı münasibətlərin tarixi, həm-

çinin bizə ədəbiyyat, incəsənət, kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə təsir göstərən kütləvi 

şüur çox mühüm rol oynayır. Etnik stereotiplərin formalaşmasının öyrənilməsinin çox mühüm 

mənbəyi həm bütövlükdə xalqın dili, həm də ayrı-ayrı ədəbi və tarixi abidələrdir.  

Məqalənin aktuallığı. Stereotip – emosional-dəyərləndirici anlamdır. Onun təbiəti iki 

komponentdən yaranır – bilik və münasibət (yönəliş). Davranışın stereotipliyi probleminin 

düzgün başa düşülməsi və adekvat nəzərdən keçirilməsi üçün, ilk növbədə, “stereotip” anlayı-

şının mahiyyətinin və məzmununun müəyyənləşdirilməsi zəruridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Sosial stereotip dedikdə, «qavrayan subyektin qavranılan insanı 

yaşından, cinsindən, etnik mənsubiyyətindən, milliyyətindən və peşəsindən asılı olaraq asan-

lıqla və tezliklə müəyyən kateqoriyalara aid edilməsinə meyilliliyini başa düşülür ki, bununla 

da həmin insana bu kateqoriyadan olan  insanlar üçün tipik olan keyfiyyətlər şamil olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Stereotip anlayışı uzun illər araşdırılmış və ha-

zır ki dövrdə aktuallığını qorumaqdadır. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllim-

ləri, tələbə və magistrantlar, həmçinin praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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Основные факторы, влияющие на  

формирование этнических стереотипов 

 

Резюме 

 
 Статья имеет чрезвычайную актуальность в условиях глобализации, где очень важ-

но иметь научные представления о формировании этнических стереотипов в молодеж-

ной среде. Подчеркиваются существенные разработки в изучении проблемы таких 

авторов, как Агеев, Стефаненко, Лебедева, Почебут, Солдатова, Садохин, Потебня и др.  

В статье анализируются существенные черты формирования этнических стереоти-

пов молодежи в современных условиях.  

 

A.G. Dadashova 

 

Factors affecting the formation of ethnic stereotypes 

 

Summary 

 
 Article has an extreme urgency in the conditions of globalization where it is very 

important to have scientific representations about formation of ethnic stereotypes in the youth 

environment. Essential workings out in studying of a problem of such authors, as Aqeyev, 

Stefanenko, Lebedeva, Pochebut, Soldatova, Sadohin, Potebnya are underlined, etc.  

In article essential lines of formation of ethnic stereotypes of youth in modern conditions 

are analyzed. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 08.07.2022 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 223 

Şəkərli diabet xəstələrində depressiya simptomlarının təhlili 
 

Aydan Ağadadaş qızı Salmanova 

Azərbaycan Tibb Universiteti 

E-mail: Aydan190797@gmail.com 
 

Rəyçilər: t.ü.e.d. prof. N.V. İsmayılov,  

                t.ü.f.d. İ.R. Rüstəmov 
 

Açar sözlər: depressiya, diabet xəstəliyi, psixi pozuntu, simptomlar 

Ключевые слова: депрессия, сахарный диабет, психическое расстройство, симптомы 

Key words: depression, diabetes, mental disorder, symptoms 
 

Şəkərli diabet (ŞD) – kəskin və xroniki ağrılaşmaların əmələgəlmə riskinin qarşısını almaq 

üçün müalicə və xəstələrə özünənəzarəti öyrətməyi tələb edən bir xəstəlikdir. Şəkərli diabetin 

müalicəsi tək qlikemiya deyil, həmçinin onun ağırlaşmalarına gətirib çıxara biləcək digər fak-

torlara nəzarət tələb edir (3). 

Bu xəstəlik vaxtında müalicələrə başlanmadıqda, çox ciddi fəsadlar törədir. Sürətlə inkişaf 

edən xəstəlik sosial-tibbi problemlər yaradır, ölkələrin iqtisadiyyatına və ailələrin maddi duru-

muna təsir göstərir. 

Beynəlxalq Diabet Federasiyasının (IDF) 10. Diabet Atlasına əsasən, 2021-ci ildə 537 mil-

yon (20-79 yaş) insan şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bunların üçdə biri 65 yaşdan 

yuxarı insanlardır. Eyni zamanda bu rəqəmin 2030-cu ilə qədər 643 milyona, 2045-ci ilə qə-

dər isə 783 milyona yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Şəkərli diabet son 15 ildə ən azı 966 mil-

yard dollar səhiyyə xərclərinə səbəb olub. Aşağıdakı cədvəldə isə dünyada 20-79 yaş arası ən 

çox şəkərli diabetin yayıldığı ilk 10 ölkənin reytinq cədvəlini görə bilərik (IDF atlas 2021). 
 

Rank Country 

orterritory 

Number of 

people 

withundiagnos

eddiabetes, 

(millions) 

Proportionundi

agnosed (%) 

1 China 72.8 51.7 

2 India 39.4 53.1 

3 Indonesia 14.3 73.7 

4 Pakistan 8.9 26.9 

5 Egypt 6.8 62.0 

6 Mexico 6.7 47.5 

7 Bangladesh 5.7 43.5 

8 Brazil 5.0 31.9 

9 Japan 5.0 45.5 
 

Şəkərli diabet diaqnozu qoyulmuş şəxslərə dair bir sıra  xarakterik xüsusiyyətləri görmək 

mümkündür. Bunların içərisində həmin şəxslərin ağız boşluqlarında quruluq, aclıq və susuz-

luq hissinin artması, zəiflik, yuxululuq, enerji çatışmazlığı, yorğunluq, yavaş yaxşılaşan yara-

lar, dəridə təkrarlanan infeksiyalar, bulanıq görmə, əllərdə və ayaqlarda uyuşma kimi əlamət-
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lər diqqəti cəlb edir. 

Şəkərli xəstəliyinin yaranmasında bir sıra risk faktorları rol oynayır. Bunlara çəkinin artıq-

lığı və ya piylənmə (çəkinin ideal bədən çəkisindən ≥20% artıq olması və ya bədən kütləsi in-

deksi ≥25 kq/m2), ürək-damar xəstəliyi, sağlam olmayan pəhriz, fiziki hərəkətsizlik, yüksək 

qan təzyiqi, etnik mənsubiyyət, yaşın>45 olması, ailədə diabet xəstəliyi (birinci dərəcəli qo-

humluq), yenidoğulmuşun çəkisinin >4kq olması, əvvəllər qlükoza tolerantlığında və ya acqa-

rına qlükozanın səviyyəsində dəyişikliklərin olması və s. qeyd edə bilərik (3). 

Şəkərli diabet xəstələrinin psixoloji sağlamlıqlarına nəzər saldıqda epidemioloji tədqiqat-

lar ehtimal edir ki, ən azı diabetli xəstələrin 1/3 hissəsində klinik səviyyədə depressiv pozun-

tular müşahidə olunur. Bu məsələ ilə bağlı fərqli nəticələr əldə edilsə də, depressiya əlamətlə-

rinin yayılması 18% ilə 30% arasındadır. 

Psixi və Davranış Pozuntularının Beynəlxalq Təsnifatına (XBT 10) uyğun olaraq depres-

siv pozuntu diaqnozunun qoyulması üçün əlamətlər 2 həftədən az olmayaraq müşahidə edil-

məlidir. Anamnezdə maniakal və ya hipomaniakal epizodlar olmamalıdır. Simptomlar psixo-

aktiv maddələrin qəbulu və ya istənilən orqanik psixi xəstəlik ilə əlaqəli olmamalıdır (2). 

Əsas əlamətlər 

  Pasiyent üçün qeyri-normal hesab edilən səviyyəyədək uzun müddət əhvalın enməsi. 

  Adətən pasiyent üçün xoş olan məşğuliyyətə aydın formada marağın və alınan zövqün 

azalması. 

  Demək olar ki, hər gün müşahidə edilən yorulma və güc tükənməsi. 

Əlavə əlamətlər 

  Özünəinamın və özünüqiymətləndirmə hissinin enməsi. 

  Səbəbsiz özünütənqid və ya qeyri-adekvat günahkarlıq hissi. 

  Təkrarlanan ölüm və ya özünəqəsd fikirləri və ya intihar davranışı. 

  Düşünmə və fikir cəmləmə qabiliyyətinin azalması. 

  Tormozlanma və ya həyəcanla müşayiət olunan psixomotor fəallığın pozulması (sub-

yektiv və ya obyektiv)   

  İstənilən növ yuxu pozuntusu. 

  Çəki dəyişkənliyi ilə müşayiət olunan iştahanın dəyişməsi. 

Şəkərli diabet diaqnozu qoyulmuş şəxslərdə depressiv simptomların göstəricilərinə daha 

çox 2-ci tip diabetdə rast gəlmək mümkündür. Lakin bir sıra araşdırmalar zamanı da müəyyən 

olunmuşdur ki, Tip 1 şəkərli diabetdə də bu simptomların rast gəlinmə tezliyi heç də aşağı de-

yil. Həmçinin yaş ilə əlaqədar faktorlarda öz təsirini göstərir. Belə ki, yaş artdıqca depressiya 

simptomlarının təsirini daha tez-tez müşahidə etmək mümkündür (7). 

Depressiv simptomlar digər psixi pozuntularla, o cümlədən qida pozuntuları və təşviş po-

zuntularıyla birgə gedə bilir. Bu simptomlar qida pozuntularından əziyyət çəkən gənc qadın-

larda tez-tez rast gəlinir və onlar ayrı bir xəstəlik kimi sayılmır. 30-50% nevrotik anoreksiya 

və 50% nevrotik bulimiya zamanı depressiyadan əziyyət çəkilir. Qida pozuntuları diabet xəs-

tələrində özünəqulluğu aşağı salır. Məsələn, onlar insulini aşağı dozada qəbul edirlər ki, çəki-

ləri azalsın (4). 

Bir sıra elmi araşdırmalar  depressiya və diabetdən əziyyət çəkən insanlarda yüksək ölüm 

göstəricilərinin olduğunu müəyyən edir (6, 8). Buna misal olaraq  Böyük Britaniyada aparılan 

tədqiqatı qeyd edə bilərik. Araşdırma zamanı böyük və kiçik depressiv epizodların şəkərli dia-

bet diaqnozu qoyulmuş 21 xəstədə ölüm riskini artırdığını qeyd edirdi. ABŞ-da diabet və dep-

ressiya eyni zamanda mövcud olan xəstələrdə ölüm göstəricilərinin tək diabetdən əziyyət çə-

kən xəstələrə nisbətdə 1.67 dəfə daha tez-tez rast gəlindiyi qeydə alınmışdır (7). Beləliklə, 
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ABŞ-ın Milli Sağlamlıq və Qidalanma üzrə tədqiqat sorğusu depressiya və şəkərli diabetin 

komorbidliyinin müşahidə olunduğu hallarda ölüm göstəricilərini müqayisə edərək nəticə əldə 

etmişdir ki, eyni zamanda həm diabetdən, həm də depressiyadan əziyyət çəkən insanlarda 

ölüm göstəriciləri yalnız şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlardan 2.5 dəfə çoxdur (4). 

 
 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan səbəbləri nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, şəkərli diabet 

diaqnozu qoyulmuş şəxslərlə bütünlüklə qiymətləndirilmə aparılmalı, bir tərəfdən xəstəliyin 

metabolik nəzarəti həyata keçirilərkən, digər tərəfdən isə risk qrupuna daxil ola biləcək dia-

betli insanlara psixoloji yardım da göstərilməlidir. Xəstənin psixo-sosial adaptasiyası ilə bağlı 

diabetin başlanmasını ləngitmək məqsədilə ilkin müalicə kimi çəkini azaltmaq üçün sağlam 

qidalanmaya və fiziki aktiv həyat tərzinə keçmək, özünənəzarətin, həmçinin stresslə mübarizə 

üsullarının öyrədilməsi  xəstələrin psixoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə maraq kəsb edən bir sıra problemlərdən biri 

də şəkərli diabet xəstələrində özünü göstərən psixi pozuntularla əlaqədardır. Şəkərli diabet 

xəstəliyi fiziki narahatlıqlarla birlikdə bir sıra psixoloji problemlərə də səbəb olmaqla xəstələ-

rin həyat keyfiyyətinə mənfi təzahürləri özünü göstərir. Depressiya və diabetin komorbidliyi-

nin insanların psixoloji sağlamlığına böyük təsiri vardır. Aparılmış tədqiqatlara əsasən müəy-

yən edilmişdir ki, şəkərli diabet xəstələrində depressiya simptomlarının göstəriciləri xeyli 

yüksəkdir və digər insanlarla müqayisədə bu göstəricilər 2 dəfə daha çox müşahidə olunur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu mövzunun araşdırılması, diabetli xəstələrin psixoloji vəziy-

yətini, depressiv simptomların müəyyən edilməsi diabetli xəstələrlə çalışan mütəxəssislərə 

xəstələrin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqda rəhbərlik edər bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlara psi-

xoloji yardımın göstərilməsinə dair peşəkar tövsiyələrin, psixoloji profilaktika tədbirlərinin iş-

lənib hazirlanmasından ibarətdir. 
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А.А. Салманова 
 

Анализ симптомов депрессии при диабете 
 

Резюме 
 

При оценке психологического состояния больных сахарным диабетом обращают 

внимание на коморбидность депрессии и сахарного диабета. Если мы посмотрим на ис-

следования, проведенные по этой теме, то увидим, что получены разные результаты. 

Сочетанное течение обоих заболеваний отягощает состояние больных, при этом слож-

ность течения, резистентность к лечению дают худшие результаты, чем развитие этих 

заболеваний по отдельности. Депрессия, в свою очередь, характеризуется негативным 

влиянием на лечебный процесс у больных сахарным диабетом, таким как адекватный 

контроль уровня глюкозы, самоконтроль, диета. 
 

A.A. Salmanova 

 

Analysıs of depressıon symptoms ın dıabetes 
 

Summary 
 

When assessing the psychological state of patients with diabetes, attention is drawn to the 

comorbidity of depression and diabetes. If we look at the research conducted on this topic, we 

can see that different results have been obtained. The co-occurrence of both diseases 

aggravates the condition of patients. At the same time, the difficulty of the course, resistance 

to treatment give worse results than the development of these diseases separately. Depression, 

in turn, is characterized by negative effects on the treatment process in patients with diabetes, 

such as adequate glucose control, self-control, diet. is important. 
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Dünyanın bir çox tədqiqatçıları mobbinqi 21-ci əsrin “sosial xəstəliyi” adlandırırlar. Ümu-

miyyətlə, bu anlayışın elmi əsasda öyrənilməsinə 1980-ci illərdən başlanılmışdır və günü-

müzdə bu problem daha geniş araşdırma obyektinə çevrilmişdir. Qərb ədəbiyyatında 21-ci əs-

rin bu “sosial xəstəliyi” ilə üzləşmiş təşkilatların rəhbərləri və işçiləri üçün davranış normala-

rına dair məsləhətlər verən çox sayda məqalələr, monoqrafiyalar və praktiki-metodiki tövsiyə-

lər vardır. Qərbi Avropanın bir çox ölkələrində və Amerikada bu problemin mənfi təsirlərini 

neytrallaşdırmaq üçün tövsiyələr hazırlayan xüsusi institutlar yaradılmışdır. Lakin günümüzdə 

mobbinqin sistemli nəzəriyyəsi hələ formalaşmayıb.  

Yeni bir tədqiqat istiqaməti olaraq mobbinqin öyrənilməsi ötən əsrin 80-90-cı illərində 

başlamışdır və XX əsrdə Skandinaviya ölkələrində, Qərbi Avropanın bir çox ölkələrində, elə-

cə də ABŞ, Avstraliya və Cənubi Afrikada sürətlə populyar araşdırma mövzusuna çevrilmiş-

dir. Bu problemlə məşğul olan tanınmış alimlərdən H. Leyman, S. Eynersen, D. Salin, K.L. 

Kuper, L. Sperri, D. Yamada, P. Cordan, P. Makkartni, S. Meres-Ştaynmanı göstərə bilərik.  

Mobbinq problemi psixologiya, sosiologiya, hüquq, tibb, idarəetmə kontekstində öyrənilir, 

çünki onun mürəkkəb mahiyyətini yalnız elmlərarası kontekstdə müxtəlif elmlərin təhlili me-

todlarından istifadə etməklə başa düşmək və izah etmək olar. Psixoloqlar və psixoterapevtlər 

mobbinqin iştirakçısına çevrilmiş şəxsin şəxsi xüsusiyyətlərində psixoloji və psixosomatik 

dəyişiklikləri nəzərə alırlar; sosioloqlar mobbinq subyekti və obyekti olan insanın inkişaf 

dinamikasına təsir edən sosial-mədəni, siyasi və sosial-iqtisadi amilləri diqqətə çatdırırlar; 

menecerlər onun dinamikasının təşkilati aspektlərini ortaya çıxarmağa çalışırlar; hüquqşünas-

lar iş yerində mobbinqin mənfi nəticələri ilə mübarizə aparmaq üçün hüquqi baza hazırla-

yırlar. 

Mobbinq qurumlarda işçilərə qarşı həyata keçirilən, onların fəaliyyətinin səmərəsini aşağı 

salan, eyni zamanda insanın digər işçilər arasında nüfuzunun zədələnməsinə səbəb olan psi-

xoloji təzyiq mexanizmidir ki, bunun nəticəsində də insanlar ciddi psixoloji travmalarla qarşı-

qarşıya qalırlar.  

Mobbinqin qurumlarda işçilər üzərində bir çox mənfi təsiri olduğu ortaya çıxarılmışdır. 

Bunlar, kollektivə yadlaşma, uyğunlaşa bilməmə, işdən soyuma, işdən ayrılma kimi nəticələr-

dir. Bu nəticələr sadəcə mobbinqə məruz qalan insanlara deyil, eyni zamanda quruma da mən-
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fi təsir edir. Bir çox hallarda müəssisələr mobbinq nəticəsində çox qabiliyyətli, savadlı, mütə-

xəssis kadrlarını itirirlər. Eyni zamanda bu vəziyyət digər işçilərə də mənfi psixoloji təsir gös-

tərir və onların çalışdıqları quruma güvəni, ona bağlılıq hissi azalır.  

Mobbinqə məruz qalan insanlar qarşılaşdıqları psixoloji təzyiq, keçirdikləri stress və də-

yərsizlik kimi hisslərin təsiri ilə psixoloji, sosial və bəzən hətta fizioloji problemlər yaşayaraq 

bir çox hallarda əmək fəaliyyətindən uzaqlaşmaq məcburiyyətində olurlar ki, bu da onların 

daha dərin psixososial çətinliklərlə, fizioloji fəsadlarla qarşılaşmalarına gətirib çıxarır.  

Mobbinq prosesinin ilk addımı psixoloji qarşıdurma və təbliğat formasında başlayır. Psi-

xoloji qarşıdurmanın hücum və müdafiə silahı təbliğat və təxribatdır. Vasitələri isə yalan, if-

tira, böhtan, qurumda var olan imkanlardan məhrum etmə, hədə-qorxu gəlmək, sözlü və ya fi-

ziki sataşma kimi hər cür təhqiredici münasibət və davranışlardır. Mobbinqdə təbliğatın əsas 

məqsədi, mobbinq hədəfi olan insanı təsir altına almaq, ona nəzarət etmək, “tərbiyə” etmək və 

tamamilə bir itaət hissi ilə mobbinq tətbiq edənin iradəsinə tabe etmək və bunu ona qəbul et-

dirməkdir. Mobber (mobbinqi tətbiq edən) onun iradəsi qarşısında boyun əyməyən mobbinq 

hədəfi insana qarşı həddən artıq qəzəb və düşmənçilik hissləri bəsləyir. Buna görə də təmə-

lində daha çox istənildiyi halda ortadan qaldırılma imkanı olan mobbinq mobberin güzəştə 

getmək kimi bir niyyətinin olmaması səbəbindən müəyyən bir zaman müddətində sistemli bir 

şəkildə tətbiq edilən mənfi münasibətə çevrilir və mobbinqə məruz qalan insanın çarəsiz və-

ziyyətə düşdüyü, stressli bir proses halına gətirib çıxarır.  

Leyman və Gustafsson mobbinq prosesinin beş mərhələdə tətbiq edildiyini qeyd etmişlər: 

1. Anlaşılmazlıq və ya münaqişə mərhələsi. Bu mərhələ kritik bir hadisə və ya anlaşmaz-

lıq vəziyyəti olaraq ifadə edilir və bu daha mobbinq olaraq qəbul edilməz. Ancaq anlaşmazlı-

ğın, konfliktin davam etməsi halında müəyyən müddətdən sonra vəziyyətin mobbinqə çevril-

mə imkanı böyükdür.  

2. Təsvir etmə (damğalama). Bu mərhələdə hədəf alınan insan əvvəlcə “çətin”, “üsyan-

kar”, ya da “psixoloji problemləri olan bir insan” kimi  damğalanır, olduğu sosial mühitdə bu 

xüsusiyyətlərlə təsvir edilir. İkinci mərhələ mobbinqin açıq-aşkar başladığı mərhələdir. Bu 

mərhələdə mobbinqə məruz qalan insana qeyri-etik və düşmən münasibəti bəslənilir, o kollek-

tivdən təcrid edilir. Bu səbəbdən insan özünü kollektivdə uğursuz biri kimi görür və özünə 

güvəni getdikcə azalır. Rəhbərliyin də bu damğalamanı qəbul etməsi nəticəsində həmin insan-

la bağlı qəsdən yaradılan mənfi münasibət müəssisə içində sürətlə yayılır.  

3. Aqressivlik mərhləsi. Bu mərhələdə aqressiv davranışlar, psixoloji təzyiqlər, artıq mob-

binq hesab edilən mənfi münasibət və yanaşma sistemli bir formada həyata keçirilir. Mobbin-

qə məruz qalan insana qarşı açıq aqressiv davranışlar göstərilir. 

4. Kollektivin gücündən istifadə etmə mərhələsi. Mobbinq prosesinə rəhbərliyin bütün 

imkanları ilə qoşulduğu bir mərhələdir. Bu mərhələdə mobbinqə məruz qalan insan qurumda 

ona qarşı olan digər insanlarla mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır. Qurumda çalışan in-

sanların bu vəziyyətə göz yumduğu və hətta mobber və mobberlərə bir çox hallarda dəstək 

verdiyi üçün mobbinqə məruz qalan insan digər işçilərin gücünə sığınan mobber qarşısında 

çətin vəziyyətə düşür. 

5. İşdən çıxarılma mərhələsi. Mobbinq travma sonrası stressi meydana gətirir. İşdən çıxa-

rılmadan sonra insanda stress və onu izləyən psixosomatik xəstəliklər ortaya çıxır. Bunun nə-

ticəsində mobbinqə məruz qalan insan işə getməsə belə yaşamış olduğu mühitin ona təsirin-

dən tam olaraq yaxa qurtara bilmir.  

Herald Ege Leyman və Gustafssonun modelini daha da inkişaf etdirərək 6 mərhələli Ege 

modelini ortaya qoymuşdur. Herald Ege ədəbiyyatda mobbinq terminindən istifadə edən ilk 
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alman psixoloqudur. Onun ortaya qoyduğu mərhələlər bunlardır: 

1. Sıfır vəziyyəti. Hələlik vəziyyət mobbinq mahiyyəti daşımır. Seçilmiş hər hansı bir hə-

dəf yoxdur. Lakin müəyyən bir zaman müddətində qurumda hər kəsin bir-birinə zidd olduğu 

bir iş mühiti meydana gəlir. 

2. Birinci mərhələ. Əvvəlki mərhələdə müəyyənləşdirilməyən hədəf seçilir. Məqsəd isə 

hədəfdəki insanı yox etməkdir. Bu səbəblə də mobbinq hədəfi seçilən insanın çox vaxt şəxsi 

həyatına belə qarışır. 

3. İkinci mərhələ. Göstərilən təzyiqlər hələlik psixoloji narahatlığa səbəb olmasa da insan 

özünü pis hiss edir və artıq bir hədəf olduğunu anlayır. 

4. Üçüncü mərhələ. Mobbinqə məruz qalan insanda bu mərhələdə artıq bir sıra psixoloji 

səbəblərə dayanan fizioloji problemlər ortaya çıxır. Buna yuxu problemləri, həzm sistemində 

meydana gələn narahatlıqlar və baş ağrısı misal göstərilə bilər.  

5. Dördüncü mərhələ. Mobbinqə məruz qalan insanın müxtəlif səbəbləri bəhanə gətirərək 

tez-tez icazə alması və iş yerindən mümkün olduğu qədər uzaq olmağa çalışması mərhələsidir. 

Bu mərhələdə insan özünü getdikcə daha da narahat və gərgin hiss edir, stress yaşayır. 

6. Beşinci mərhələ. Mobbinqə məruz qalan insan bu mərhələdə fiziki, sosial və psixoloji 

baxımdan bir çox problemlər yaşayır. Buna görə də o, özünü yaxşı hiss edə bilmək üçün müx-

təlif dərmanlardan istifadə edir. Lakin bu keçici tədbirlər onun depressiyaya düşməsinə mane 

olmur. 

7. Altıncı mərhələ. Bu mərhələ əmək fəaliyyətindən uzaqlaşmanın son mərhələsidir. Mob-

binq hədəfi olan insan işdən uzaqlaşdırılır, ya da məcburən öz ərizəsi ilə işdən ayrılmağa məc-

bur edilir. Bu vəziyyət bir çox hallarda insanların intihar etməsinə belə səbəb ola bilər.  

Məqalənin aktuallığı. Günümüz üçün əsas sosial-psixoloji problemlərdən biri olan mob-

binqin inkişaf mərhələlərinin elmi baxımdan təhlil edilməsi aktual bir məsələdir. Belə ki, in-

sanların əmək fəaliyyətlərinin səmərəsini aşağı salan, sosial həyata mənfi təsir göstərən, psi-

xoloji və fizioloji sağlamlıqlarına təhlükə yaradan ciddi bir sosial-psixoloji problemdir. Eyni 

zamanda inkişaf edən, insan gücünün texnologiya ilə əvəz olunduğu, qurumlarda rəqabətin 

artdığı müasir dövrdə elmi-psixoloji baxımdan məsələnin apaşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb 

edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə mobbinq probleminin meydana gəlməsinin mərhələli 

inkişafının sosial-psixoloji təhlili verilmiş, araşdırılan elmi-nəzəri mənbələr əsasında elmi 

ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Məqalədə bu ümumiləşdirmələrə əsaslanaraq  problemin təh-

lil edilməsi elmi yeniliyi müəyyən edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən psixoloqlar, müəssisə və qurum-

larda rəhbər vəzifələrdə çalışanlar, eyni zamanda idarəetmə və menecment psixologiyası sahə-

sində mütəxəssislər və geniş ictimaiyyət faydalanmaqla müasir dövrdə hər hansı bir qurumda 

istər rəhbərlə işçi, istərsə də işçi ilə işçi  arasında olan mobbinq probleminin sosial-psixoloji 

təhlili ilə bağlı ümumi qanunauyğunluqlar haqqında məlumat əldə edərək bu problemi ya-

şayan insanlara gərəkli yardım göstərmə imkanına sahib olarlar. 
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Социально-психологический анализ этапов развития моббинга 

 

Резюме 

 
В статье разъясняется и всесторонне анализируется природа моббинга, который 

является одной из основных социально-психологических проблем современности. В то 

же время в статье обращается внимание на отношение специалистов к проблеме 

моббинга, анализируются основные аспекты моббингового поведения. 

 

S.K. Hasanlı 

 

Social-psychological analysis of mobbing developmental stages 

 

Summary 

 
In the article, the nature of mobbing, which is one of the main socio-psychological 

problems of today, is explained and extensively analyzed. At the same time, the article draws 

attention to the attitude of experts to the problem of mobbing, and analyzes the main aspects 

of mobbing behaviour. 
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Apardığımız tədqiqatda iştirak edən üzvlər həm əsas, həm də nəzarət qrupunu təşkil etmiş-

dir. Tədqiqata daxil etdiyimiz 30 pasiyentin əməliyyatdan əvvəl və sonrakı nəticələri müqayi-

sə edilmişdir. 

İlk olaraq DASS21-in əməliyyatdan əvvəlki nəticələrinə baxılmışdır: 

DASS21 şkalasının nəticələrinə görə əməliyyatdan əvvəl 7 (23,3%) nəfərdə normal, 10 

(33,3%) nəfərdə yüngül dərəcəli depressiya, 11 (36,7%) nəfərdə orta dərəcəli, 2 (6,7%) nəfər-

də isə ifadə olunmuş depressiya aşkarlanmışdır. Ağır dərəcəli depressiyaya rast gəlinməmiş-

dir. 

DASS21 şkalasının nəticələrinə görə 1 (3,3%) nəfərdə normal, 3 (10%) nəfərdə yüngül, 7 

(23,3%) nəfərdə orta, 12 (40%) nəfərdə ifadə olunmuş, 7 (23,3%) nəfərdə ağır dərəcəli təşviş 

səviyyəsi aşkar olunmuşdur. 

DASS21 şkalasının nəticələrinə əsasən 3 (10%) nəfərdə normal, 8 (26,7%) nəfərdə yün-

gül, 10 (33,3%) nəfərdə orta, 8 (26,7%) nəfərdə ifadə olunmuş, 1 (3,3%) nəfərdə ağır dərəcəli 

stress halı aşkarlanmışdır. 

Daha sonra DASS21-in əməliyyatdan sonrakı nəticələrinə baxılmışdır: 

DASS21 şkalasının bəndinin nəticələrinə əsasən 21 (70%) nəfərdə normal, 7 (23,3%) nə-

fərdə yüngül, 2 (6,7%) nəfərdə orta dərəcəli depressiya halı aşarlanmışdır. İfadə olunmuş və 

ağır dərəcəli depressiyaya rast gəlinməmişdir. 

DASS21 şkalasının bəndinin nəticələrinə əsasən 21 (70%) nəfərdə normal, 7 (23,3%) nə-

fərdə yüngül, 2 (6,7%) nəfərdə orta dərəcəli depressiya halı aşarlanmışdır. İfadə olunmuş və 

ağır dərəcəli depressiyaya rast gəlinməmişdir. 

DASS21 şkalasının nəticələrinə əsasən 12 (40%) nəfərdə normal, 16 (53,3%) nəfərdə yün-

gül, 2 (6,7%) nəfərdə orta, dərəcəli stress halı aşkarlanmışdır. İfadə olunmuş və ağır dərəcəli 

təşviş səviyyəsi aşkar olunmamışdır. 

Həmçinin, əməliyyatdan əvvəl LSP16 şkalasının nəticələri nəzərdən keçirilmişdir: 

LSP16 şkalasının A bəndinin nəticələrinə əsasən, 12 (40%) nəfərdə yüngül, 7 (23,3%) 

orta, 11 (36,7%) nəfərdə isə ağır çətinliklər aşkar olunmuşdur. 

LSP16 şkalasının B bəndinin nəticələrinə əsasən, 8 (26,7%) nəfərdə yüngül, 12 (40%) or-

ta, 10 (33,3%) nəfərdə isə ağır çətinliklər aşkar olunmuşdur. 

LSP16 şkalasının C bəndinin nəticələrinə əsasən, 13 (43,3%) nəfərdə yüngül, 17 (56,7%) 

orta çətinliklər aşkar olunmuşdur. Ağır səviyyədə çətinliyə rast gəlinməmişdir. 
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LSP16 şkalasının D bəndinin nəticələrinə əsasən, 9 (30%) nəfərdə yüngül, 14 (46,7%) 

orta, 7 (23,3%) nəfərdə isə ağır çətinliklər aşkar olunmuşdur. 

LSP16 şkalasının A bəndinin nəticələrinə əsasən, 18 (60%) nəfərdə yüngül, 12 (23,3%) 

orta səviyyədə çətinliklər aşkar olunmuşdur. Ağır çətinlik səviyyəsi aşkar olunmamışdır. 

LSP16 şkalasının B bəndinin nəticələrinə əsasən, 22 (73,3%) nəfərdə yüngül, 8 (26,7%) 

orta səviyyədə çətinliklər aşkar olunmuşdur. Ağır səviyyəli çətinlik halına rastlanılmamışdır. 

LSP16 şkalasının C bəndinin nəticələrinə əsasən, 23 (76,7%) nəfərdə yüngül, 7 (23,3%) 

orta səviyyədə çətinliklər aşkar olunmuşdur. Ağır səviyyəli çətinlik halına rastlanılmamışdır. 

LSP16 şkalasının D bəndinin nəticələrinə əsasən, 15 (50%) nəfərdə yüngül, 15 (50%) orta 

səviyyədə çətinliklər aşkar olunmuşdur. Ağır səviyyəli çətinlik halına rastlanılmamışdır. 

Nəticələrin müqayisəli təhlili. 

1. DASS21 şkalasına əsasən əməliyyatdan əvvəl və sonrakı depressiya səviyyəsində sta-

tistik əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır p=0,000 (Cədvəl 15). 

2. DASS21 şkalasına əsasən əməliyyatdan əvvəl və sonrakı təşviş səviyyəsində statistik 

əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır p=0,000 (Cədvəl 16). 

3. DASS21 şkalasına əsasən əməliyyatdan əvvəl və sonrakı stress səviyyəsində statistik 

əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır p=0,003 (Cədvəl 17). 

4. LSP16 şkalasına əsasən əməliyyatdan əvvəl və sonrakı sosial izolyasiya səviyyəsində 

statistik əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır p=0,000 (Cədvəl 18). 

5. LSP16 şkalasına əsasən əməliyyatdan əvvəl və sonrakı özünəqulluqda çətinlik 

səviyyəsində statistik əhəmiyyətli fərq aşkarlanmamışdır p=0,067 (Cədvəl 19). 

6. LSP16 şkalasına əsasən əməliyyatdan əvvəl və sonrakı əməkdaşlıqda çətinlik səviyyə-

sində statistik əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır p=0,007 (Cədvəl 20). 

7. LSP16 şkalasına əsasən əməliyyatdan əvvəl və sonrakı antisosiallıq səviyyəsində sta-

tistik əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır p=0,002 (Cədvəl 21). 

Bu araşdırmadan əldə olunan nəticələr onu göstərir ki, bariatrik-metabolik cərrahiyyə 

əməliyyatı keçirməmiş pasiyentlərə nəzərən bu əməliyyatı keçirmiş pasiyentlərin psixoloji və-

ziyyətlərində statistik əhəmiyyətli fərqlər vardır. Bu da o deməkdir ki, fərziyyələrimiz öz təs-

diqini tapmışdır. Belə ki, nəticələrdən aydın olduğu kimi DASS21 vasitəsilə yoxladığımız pa-

siyentlərin psixoloji xüsusiyyətləri – depressiya, təşviş və stress səviyyələrində müsbət dina-

mika müşahidə olunur. Həmçinin, LSP16 sorğusu vasitəsilə dəyərləndirdiyimiz pasiyentlərin 

həyati bacarıqlarının profilində nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşma aşkarlanmışdır. 

Bu qənaətə gəlirik ki, bariatrik-metabolik cərrahiyyə əməliyyatına göstərişli pasientlərlə 

həm əməliyyatdan əvvəl, həm də əməliyyatdan sonrakı dövrdə psixoloji dəyərləndirmələr 

aparılmalı, ehtiyac halında psixokorreksiya tədbirləri görülməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Morbid piylənməsi olan insanların əhəmiyyətli dərəcədə arıqlama-

sını təmin edən bariatrik-metabolik cərrahiyyə əməliyyatı bütün dünyada getdikcə populyarla-

şır. Çünki, bu əməliyyat ciddi sağlamlıq problemi olan insanlar üçün ən təsirli və ən sürətli 

kütlə azaltmaq üsuludur. Eyni zamanda, cərrahi metodun effektivliyi həmişə proqnozlaşdırıla 

bilməz, çünki ona müxtəlif amillər, o cümlədən, xəstənin psixoloji vəziyyəti təsir göstərir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən piylənmə ilə psixi sağlamlıq arasındakı əlaqəni anlamaq vacibdir. Bu nöqte-

yi-nəzərdən piylənmə ilə psixi sağlamlıq arasındakı əlaqəni anlamaq vacibdir. Bariatrik cərra-

hiyyənin müsbət tibbi nəticələrilə əlaqədar digər piylənmə müdaxilələrinə görə daha çox ef-

fektivliyinə baxmayaraq, əməliyyatdan sonra davam edən psixoloji problemlər ətrafında araş-

dırmalar azdır. Bu, əməliyyatdan əvvəl psixi pozuntu riskinin skrininq sayından fərqli olaraq, 

əməliyyatdan sonrakı psixoloji monitorinqin, ümumiyyətlə, olmaması ilə əlaqədar ola bilər.  
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Məqalənin elmi yeniliyi. Bu çalışmanın nəticəsində ölkəmizdə getdikcə populyarlıq qaza-

nan bariatrik-metabolik cərrahiyyə əməliyyatına hazırlaşan pasiyentlərin psixi sağlamlıq xü-

susiyyətlərinin vacib rolunun aşkar edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bariatrik-metabolik cərrahiyyə əməliyyatına 

hazırlaşan pasiyentlərin psixi sağlamlıq xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi gələcəkdə əməliyya-

ta göstərişli pasiyentlərin pre- və postoperasion dövrlərdə psixoloji vəziyyətinin nəzarətdə 

saxlanılmasında vacib rol oynaya bilər. 
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К.Н. Агазаде 

 

Особенности психического здоровья пациентов,  

перенесших бариатрически-метаболические операции 

 

Резюме 

 
Статья посвящена изучению психических расстройств у пациентов с ожирением, 

PubMed, Scopus и др. использовались базы данных. Исследована и проанализирована 

научная литература. DASS21 и LSP16 были выбраны для использования в нашем иссле-

довании, потому что депрессия, тревога, стресс и психосоциальные трудности чаще 

встречались у пациентов, перенесших бариатрически-метаболическую операцию. Шка-

ла DASS21 (Шкала депрессии, тревоги и стресса - 21 пункт) (DASS-21) использовалась 

для измерения настроения, тревожных расстройств и уровня стресса, а шкала LSP16 

(Профиль жизненных навыков (LSP-16)) использовалась для определения уровня жиз-

ни. профиль навыков). 
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C.N. Agazade 

 

Features of mental health of patients  

undergoing bariatric-metabolic surgery 

 

Summary 

 
The article deals with the study of mental disorders in obese patients, PubMed, Scopus 

and others. databases were used. Scientific literature has been researched and analyzed. 

DASS21 and LSP16 were selected for use in our study because depression, anxiety, stress, 

and psychosocial difficulties were more common in patients undergoing bariatric-metabolic 

surgery. The DASS21 (Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 Items) (DASS-21) scale 

was used to measure mood, anxiety disorders and stress levels, and the LSP16 (Life Skills 

Profile (LSP-16) scale was used to determine the life skills profile). has been. 
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Cinsi təcavüz daxili harmoniya ilə ətraf mühit arasındakı tarazlığı pozan və digər travma-

lar kimi stresslə əlaqəli psixopatologiyanı artıran çox travmatik hadisədir. Cinsi zorakılıq kimi 

ağır travmatik hadisələr həm qısa, həm də uzunmüddətli dövrdə psixi və sosial problemlərə 

səbəb olur. Cinsi təcavüz qurbanlarının əhəmiyyətli bir hissəsində həyat keyfiyyətinin və 

funksionallığın pisləşməsinə səbəb olan xroniki simptomlar inkişaf edir. Məlumdur ki, cinsi 

travmalar bir çox psixi pozğunluqlara yol açır. Təcavüz, cinsi istismar, işdə, təhsil müəssisələ-

rində və ya başqa yerlərdə cinsi qısnama və hədə-qorxu, zorla evləndirmə, qadın alveri və 

məcburi fahişəlik cinsi zorakılığın ilk ağla gələn formalarıdır. 

Cinsi təcavüzə məruz qalan şəxs bu dövrdə həyatına nəzarəti itirir və hücumdan sonra 

günlər, hətta aylarla davam edən, insanın müdafiə mexanizmlərini pozan və iflic edən psixo-

loji reaksiyalar göstərir. cinsi təcavüzlər; PTSP; böyük depressiya (MD), narahatlıq pozğun-

luqları, cinsi disfunksiyalar, yemək pozğunluqları, intihar davranışları, mədə-bağırsaq poz-

ğunluqları, hamiləlik, cinsi yolla ötürülən infeksiyalar kimi mühüm psixi və fiziki problemlə-

rə səbəb olur. Fiziki və ruhi problemlər zamanla azalsa da, psixoloji məsləhət və ya dəstək ol-

madıqda ən az bir il davam edə bildiyi bildirilir. 

Müasir dövrümüzdə cinsi istismara məruz qalan qadınların psixi sağlamlıqla bağlı prob-

lemləri dünya tədqiqatçılarının diqqət mərkəzindədir. Hər gün Avropada qadınlar öz evlərində 

“təhlükəsiz” sayılan mühitdə psixoloji və fiziki zorakılığa, təhdidlərə, təqiblərə məruz qalır, 

zorlanır, xəsarət alır, ailə üzvləri tərəfindən nikaha daxil olmağa məcbur edilirlər. Qadınlara 

qarşı zorakılığın nümunələri hədsiz və qurbanları isə saysız-hesabsızdır. Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının (ÜST) 2017-ci il hesabatına görə dünyadakı qadınların 35% -i ömürləri boyu bir 

növ fiziki və ya cinsi zorakılığa məruz qalmışdır. 

Cinsi travmaların ən çox görülən nəticələrindən biri posttravmatik stress pozuntusudur 

(PTSP)  və cinsi təcavüzdən sonra ptsp inkişafı digər travmatik hadisələrə nisbətən daha çox 

rast gəlinir. Qadınlar arasında ptsp ən yüksək nisbətinə səbəb olan travmanın zorlama olduğu 

müəyyən edilmişdir. Bildirilib ki, qurbanların təxminən üçdə birinə təcavüzdən sonra ptsp 

diaqnozu qoyulub. Həyat boyu ən yüksək ptsp nisbəti 57,1% ilə təcavüzdən sonra görüldü və 

digər travmatik hadisələrlə müqayisədə ptsp inkişaf riskinin daha çox olduğu başa düşüldü. 

Təcavüzdən sonra qurbanların təxminən 35%-50%-i ilk 3 ay ərzində ptsp inkişaf etdirir və ək-

sər qurbanlarda xroniki olaraq qalır və hücumdan illər sonra əhəmiyyətli bir problem olaraq 

qalır. Təcavüz qurbanlarının hücumundan sonrakı araşdırmasında, hücumdan sonra 3 ay ər-
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zində qurbanların 47%-də ptsp əlamətləri aşkar edilmişdir. II İkinci Dünya Müharibəsinin so-

nunda münaqişə ilə bağlı cinsi zorakılığa məruz qalan qadınlarla cinsi olmayan travmaya (fi-

ziki zorakılıq kimi) məruz qalan qadınları müqayisə edən bir araşdırmada ptsp kimi narahatlıq 

əlamətlərinin olduğu aşkar edilmişdir, eyni zamanda cinsi zorakılığa məruz qalanlarda qaşın-

ma və həddindən artıq həyəcan daha yüksək idi. 

Azərbaycan Respublikasında çalışan müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatların təqdim etdi-

yi hesabatlarda, zorakılığa məruz qalan insanlarla bağlı yalnız statistik göstəricilər təqdim 

olunmuşdur. Lakin zorakılığa məruz qalan qadınların psixopataloji simptomlar, özünü qiy-

mətləndirmə, kopinq strategiyaları kimi vacib göstəricilər elmi ədəbiyyatımızda öz əksini  

tapmamışdır. 

Hazırkı tədqiqatın məqsədi cinsi zorakılığa məruz qalan qadınlarda travmanın psixoloji 

nəticələri və psixososial adaptasiya imkanlarına təsirinin nəzəri və eksperimental əsaslandırıl-

masından ibarətdir. Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi müəy-

yən edilmişdir: 

1. Cinsi zorakılığa məruz qalan qadınlarda travma sonrası stress pozuntusunun simptomla-

rının araşdırılması. 

2. Cinsi zorakılığa məruz qalan qadınlarda yaranmış psixoloji travmanın, özünü qiymət-

ləndirməsinə təsirinin təhlil edilməsi. 

3. Cinsi zorakılığa məruz qalan qadınlarda yaranmış travmanın nəticələrinin aradan qaldı-

rılması üçün istifadə olunan kopinq  strategiyalarının araşdırması və təyin edilməsi. 

4. Cinsi zorakılığa məruz qalan qadınlara psixoloji yardımın göstərilməsində peşəkar töv-

siyələrin işlənilərək  hazırlanması. 

Cinsi zorakılıq həm də qurbanların sosial həyatının pisləşməsinə səbəb olur və bəzən qur-

banların həyat tərzini dəyişməsinə, əvvəlki kimi işləyə bilməməsinə, ətraf mühitin və işin də-

yişməsinə səbəb olur. Cinsi təcavüzdən sonra ittiham, inamsızlıq və etiketləmə kimi mənfi so-

sial reaksiyalar qurbanın sosial həyatına və psixi vəziyyətinə təsir göstərir. Müəyyən edilmiş-

dir ki, cinsi təcavüzdən sonra mənfi sosial reaksiyalara məruz qalanlar daha şiddətli PTSP 

simptomları yaşayırlar. Bir çox tədqiqatlar çoxlu sayda potensial risk faktorlarını üç kateqori-

yaya təsnif etməyə meyllidir: istismardan əvvəl dəyişənlər, hücum variantları və istismardan 

sonrakı variantlar. İstismardan əvvəl dəyişənlər (məsələn, demoqrafiya, əvvəlki qurbanlıq və 

psixiatrik pozğunluq) və istismarla əlaqəli dəyişənlər (məsələn, qurban-təcavüzkar əlaqəsi, xə-

sarət, həyat üçün qəbul edilən təhlükə) qurbanları müəyyən etmək üçün klinik şəraitdə istifadə 

edilə bilən kifayət qədər asanlıqla ölçülə bilən dəyişənlərdir. İstismardan sonrakı dəyişənləri 

(məsələn, sosial dəstək, mübarizə strategiyaları və hüquq sisteminin təsiri) zorlamadan sonra-

kı ilk müsahibə ilə qiymətləndirmək çətindir və buna görə də klinik şəraitdə proqnozlaşdırıcı 

qiymətləndirməyə daha az uyğundur.  

Həyatımızın demək olar ki hər sahəsində və hər anında qarşımıza çıxa bilən zorakılıq, 

gündən-günə daha da böyüyən və qarşısı alına bilməyən bir təhqir olaraq varlığını davam et-

dirir. Ümumiyyətlə, bütün şəxslərin bioloji sağlamlığının və psixoloji sağlamlığının ziyan 

görməsinə səbəb olan bütün hərəkətləri zorakılıq olaraq tərif edə bilərik. Bu davranışlar insan-

ların bir-birinə ziyan vurmasına yönəlmiş və cəmiyyət tərəfindən də uyğun qaydalara tabe ol-

mayan, doğru qəbul edilməyən davranışlardır. 

Məqalənin aktuallığı. Qadınlara qarşı zorakılığın ən geniş yayılmış və ağır formalarından 

biri cinsi zorakılıqdır. Cinsi zorakılıq, qadınların fiziki, əqli, cinsi və reproduktiv sağlamlığı 

üçün qısa və uzunmüddətli nəticələri olan ciddi ictimai sağlamlıq və insan hüquqları proble-

midir. Cinsi zorakılıq, istər münaqişədə, istərsə də qeyri-münaqişə dövrlərində, partnyorlar 
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arasında, böyük ailədə və ya cəmiyyətdə yaşanması, ağır pozuntu və qurban üçün ağrılı təcrü-

bədir.  

Məqalənin elmi yeniliyi.  Bu mövzunun elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, 

aparıcı ölkələrdə cinsi zorakılıq mövzusu üzrə çox saylı tədqiqatlar aparılmışdır, ölkəmizdə  

bu sahədə elmi tədqiqatlar indiyə kimi həyata keçirilməmişdir. İlk dəfə olaraq bu tədqiqatda,  

köndələn tədqiqatlar deyil, cross-sectional dizaynı həyata keçiriləcək. Bu dizayn zorakılığa 

məruz qalan və qalmayan qadınlarla müqayisəli təhlil aparılmasına imkan yaradır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Cinsi zorakılığa məruz qalmış qadınlara psixo-

loji yardımın göstərilməsinə dair peşəkar tövsiyyələrin, psixoloji profilaktika tədbirlərinin iş-

lənib hazırlanmasından ibarətdir. 
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У.В. Аллахвердиева 

 

Оценка посттравматического стрессового расстройства  

у женщин, подвергшихся сексуальному насилию 

 

Резюме 

 
Одной из наиболее распространенных и тяжелых форм насилия в отношении жен-

щин является сексуальное насилие. Сексуальное насилие представляет собой серьез-

ную проблему общественного здравоохранения и прав человека с краткосрочными и 
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долгосрочными последствиями для физического, психического, сексуального и репро-

дуктивного здоровья женщин. Сексуальное насилие, будь то в конфликтные или некон-

фликтные периоды, между партнерами, в многодетной семье или в обществе, является 

серьезным насилием и болезненным опытом для жертвы. Известно, что сексуальная 

травма приводит ко многим психическим расстройствам. Изнасилование, сексуальная 

эксплуатация, сексуальные домогательства и запугивание на работе, в учебных заве-

дениях и других местах, брак по принуждению, торговля женщинами и принуждение к 

проституции — вот первые формы сексуального насилия, которые приходят на ум. 

 

U.V. Allahverdiyeva 

 

Assessment of post-traumatic stress disorder  

in women who have been sexually abused 

 

Summary 

 
One of the most common and severe forms of violence against women is sexual violence. 

Sexual violence is a serious public health and human rights problem with short- and long-term 

consequences for women's physical, mental, sexual and reproductive health. Sexual violence, 

whether in conflict or non-conflict periods, between partners, in a large family or in society, is 

a serious abuse and a painful experience for the victim. It is known that sexual trauma leads to 

many mental disorders. Rape, sexual exploitation, sexual harassment and intimidation at 

work, in educational institutions or elsewhere, forced marriage, trafficking in women and 

forced prostitution are the first forms of sexual violence that come to mind. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 02.06.2022 
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Təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturu və onun göstəriciləri 
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Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova, 

 psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva 

 

Açar sözlər: təlim fəaliyyətinin strukturu, təlim göstəriciləri, təlim komponentləri, əmə-

liyyatlar, təlim tapşırıqları 

Ключевые слова: структура учебной деятельности, показатели обучения, компо-

ненты обучения, операции, задачи обучения 

Key words: structure of learning activities, learning indicators, learning components, 

operations, learning objectives 

 

Təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturu və onun əsas komponentləri problemi müasir təhsil 

psixologiyasında ən vacib məsələlərdən biridir. Təlim fəaliyyəti konsepsiyasının məzmunu-

nun psixoloji aspektləri V.V. Davıdov, A.A. Derkaç, T.V. İvanov, İ.İ. İlyasov, L.A. Kandıbo-

viç, N.V. Kuzmina, V.A. Slastenina, V.D. Şadrikov, D.B. Elkonin və başqaları tərəfindən iş-

lənilmişdir. 

Təlim fəaliyyətinin psixoloji təhlili üçün ədəbiyyatda “uğur”, “səmərəlilik”, “məhsuldar-

lıq”, “tərəqqi” kimi  anlayışlardan istifadə olunur. “Uğur” yüksək xarici qiymətləndirmə, so-

sial təsdiq almış fəaliyyətin nəticəsi kimi müəyyən edilir.  L.S. Vıqotskiy, A.N. Leontyev, 

S.L. Rubinşteyn təlimi bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi kimi nəzərdən keçirirlər. 

Təlim inkişafdan fərqli olaraq qabiliyyətlər və yeni keyfiyyətlər əldə etmək deməkdir. Bu za-

man öyrənmənin uğuru tələbələrin yeni bacarıq, bilik, bacarıqları nə qədər tez mənimsəməsi 

və onları nə dərəcədə səmərəli tətbiq edə bilməsi kimi başa düşüləcəkdir. 

Təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturu təhsili stimullaşdıran, proqramlaşdıran, tənzimləyən 

və həyata keçirən vacib keyfiyyətlərin və onların qarşılıqlı əlaqələrinin ayrılmaz birliyi kimi 

müəyyən edilir. Həmin struktur mühüm keyfiyyətlərin beş funksional blokundan ibarətdir: 

* şəxsi motivasiya; 

* öyrənmə tapşırığını qəbul etmək; 

* təlim fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin məzmunu və üsulları haqqında fikirlər; 

* fəaliyyətin informasiya əsası; 

* fəaliyyətin idarə edilməsi. 

D.B. Elkoninə görə, təlim fəaliyyətinin strukturuna daxildir: 

* öyrənmə məqsədi; 

* təlim fəaliyyəti; 

* assimilyasiya prosesinə nəzarət etmək üçün hərəkətlər; 

* assimilyasiya dərəcəsinin fəaliyyət baxımından qiymətləndirilməsi. 

V.V. Davıdov təlim fəaliyyətinin aşağıdakı strukturunu təklif edir: 

* öyrənmə vəziyyətləri (tapşırıqlar); 

* təlim fəaliyyəti; 

mailto:sehran61@mail.ru
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* monitorinq və qiymətləndirmə fəaliyyətləri. 

İ.İ. İlyasovun tədqiqatlarında təlim fəaliyyətinin strukturu aşağıdakı kimi təqdim olunur: 

təhsil universiteti biliyinin qiymətləndirilməsi: 

* tədris materialının məzmununu anlamaq üçün hərəkətlər; 

* tədris materialının emal hərəkətləri; 

* nəzarət tədbirləri. 

B.A. Sosnovskinin fikrincə, təlim fəaliyyəti aşağıdakı elementlərdən ibarət xarici quruluşa 

malikdir: 

— təlim vəziyyətləri və tapşırıqları - motivin, problemin olması və tələbələr tərəfindən qə-

bul edilməsi; 

— müvafiq problemlərin həllinə yönəlmiş təlim fəaliyyəti; 

— nəzarət - hərəkətin və onun nəticəsinin verilmiş nümunələrlə nisbəti; 

— qiymətləndirmə - sonrakı təlim fəaliyyətləri, iş üçün motivasiya kimi təlim nəticəsinin 

keyfiyyətinin müəyyən edilməsi. 

Bu fəaliyyətin struktur komponentlərinin hər biri özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətlərə 

malikdir. Eyni zamanda təbiətinə görə intellektual fəaliyyət olmaqla təlim fəaliyyəti hər hansı 

digər intellektual akt kimi motivin, planın (dizayn, proqram), icra (həyata keçirmə) və nəza-

rətin olması baxımından eyni quruluşla xarakterizə olunur. Öyrənmə tapşırığı aydın məqsədi 

olan konkret təlim tapşırığıdır, lakin bu məqsədə nail olmaq üçün hərəkətin həyata keçirilməli 

olduğu şərtləri nəzərə almaq lazımdır.  

Təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturunda nəzarət (özünənəzarət) və qiymətləndirmə (özü-

nüqiymətləndirmə) hərəkətlərinə mühüm yer verilir. Bu onunla bağlıdır ki, hər hansı digər tər-

biyəvi hərəkət özbaşına olur, yalnız fəaliyyət strukturunda monitorinq və qiymətləndirmə 

mövcud olduqda tənzimlənir. 

Nəzarət  üç əlaqəni əhatə edir: 

* hərəkətin tələb olunan, arzu olunan nəticəsinin modeli, təsviri; 

* bu görüntü ilə real hərəkətin müqayisəsi prosesi; 

* hərəkəti davam etdirmək və ya düzəltmək barədə qərar qəbul etmək.  

Bu üç həlqə fəaliyyət subyektinin onun həyata keçirilməsinə daxili nəzarət strukturunu 

təmsil edir. 

Tələbələrdə təhsilin məzmununa və təlim fəaliyyətinin özünə maraq yaratmaq üçün zəruri 

şərt təlimdə əqli müstəqillik və təşəbbüs göstərmək imkanıdır. Təlim metodları nə qədər ak-

tivdirsə tələbələrin onlara marağı bir o qədər asan olur. Öyrənməyə davamlı marağın tərbiyə 

edilməsinin əsas vasitəsi tələbələrə verilən sual və tapşırıqlar həllidir ki, bu da onlardan fəal 

axtarış fəaliyyəti tələb edir. 

Öyrənməyə marağın formalaşmasında problemli situasiyanın yaradılması, tələbələrin bi-

likləri ilə həll edə bilməyəcəkləri çətinliklə toqquşması mühüm rol oynayır. Belə ki, çətin-

liklərlə üzləşdikdə tələbələr yeni biliklər əldə etməyin və ya köhnə bilikləri yeni şəraitdə tət-

biq etməyin zəruriliyinə əmin olurlar. Təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturunun tərkib ele-

mentləri və onun bütün komponentlərinin təşkili xüsusi formalaşma tələb edir.  

Tələbələrin təlim fəaliyyətinin strukturu üç əsas komponent şəklində: təlim tapşırığı, təlim 

əməliyyatları, nəzarət və qiymətləndirmə tədbirləri.  

Təlim tapşırığı ilə mövzu tapşırığı eyni deyil. Təlim tapşırığına iki element: təlim məqsədi 

və təlim materialının məzmunu daxildir. Təlim tapşırığının yerinə yetirilməsi təlim əməliy-

yatlarında baş verir. 

Təlim əməliyyatlarına aiddir: 
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• öyrənilən obyektə münasibətin aşkar edilməsi məqsədilə tapşırıq şərtlərinin transforma-

siyası; 

• seçilmiş əlaqənin mövzu, qrafik və ya hərf formasında modelləşdirilməsi; 

• “təmiz formada” xassələri öyrənmək üçün münasibət modelinin trans- formasiyası; 

• ümumi şəkildə həll edilə bilən xüsusi problemlər sisteminin qurulması (alqoritm, tex-

nika); 

• əvvəlki tədbirlərin icrasına nəzarət; 

• bu təhsilin həlli nəticəsində ümumi metodun mənimsənilməsinin qiymət ləndirilməsi və-

zifəsi. 

Nəzarət tədbirləri əməliyyatın zəruri tamlığını, hərəkətlərin ardıcıllığının və onların həya-

ta keçirilməsinin düzgünlüyünu təmin edir. Qiymətləndirmə tədbirləri təlim tapşırığının tələ-

binin nə dərəcədə yerinə yetirildiyini, təlim əməliyyatlarının nəticəsinin son məqsədə nə dərə-

cədə uyğun olduğunu müəyyən etməyə imkan verir. 

Tələbələrin təlim fəaliyyətinin uğuru tam şəkildə iki göstərici ilə ifadə olunur: nəticəvi 

(akademik uğur) və struktur (təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturunun formalaşması). Nəticə-

vi göstərici əsas və qeyri-əsas tədris fənləri üzrə aralıq attestasiya və imtahan sessiyaları döv-

ründə tələbələrin aldıqları qiymətlərin orta qiyməti, habelə onların akademik göstəricilərinin 

ümumi səviyyəsi obyektiv- ləşdirilir. Struktur göstərici (tələbələrin universitetdə təhsil alma-

ğa hazırlığının fərdi indeksində ifadə olunan ali məktəb tələbələrinin təhsil fəaliyyətinin psi-

xoloji strukturunun formalaşma səviyyəsi) “Tələbələrin təlimə hazırlığının kompleks diaqnos-

tikası” metodikasından istifadə etməklə müəyyən edilir.  

Bu iki göstərici normativlə müəyyən edilmiş göstəricilərə uyğun olduqda təlim fəaliyyəti 

uğurlu sayılır. Nəticəvi göstəricisi dövlət təhsil standartı ilə müəyyən edilir və təhsil göstərici-

lərində əks olunur. Struktur göstərici təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturunun formalaşma-

sını və mühüm sosial keyfiyyətlərin vahid birliyini nəzərdə tutur. Universitet tələbələrinin fər-

di tipoloji xüsusiyyətlərinin təlim fəaliyyətinin uğur göstəriciləri ilə əlaqəsinin öyrənil-mə-

sində “təlim fəaliyyətinin psixoloji strukturu” və “təhsil fəaliyyətində uğur göstəriciləri” anla-

yışlarından istifadə edilmişdir.  

Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin idrak fəallığının əsas xarakteristikası müxtəlif amillərin 

təsiri altında əldə edilən, möhkəmlənən və inkişaf edən şəxsiyyətin subyektiv (maraq, əzm, 

iradə, motivasiya və s.) və obyektiv (ətraf mühit şəraiti, müəllimin şəxsiyyəti, tədris üsulları 

və metodları) amilləri ilə müəyyən edilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İdrak fəallığının əsas meyarları və göstəriciləri onun səviyyə-

lərinin müəyyən edilməsinə kömək etmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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М.И. Мамедова 

 

Психологическая структура учебной  

деятельности и ее показатели 

 

Резюме 

 
В научной статье исследована психологическая структура тренировочной деятель-

ности и ее показатели. Автор отмечает, что чем активнее используются методы обуче-

ния, тем легче заинтересовать ими учащихся. В статье дана интерпретация класси-

фикаций, связанных со структурой образовательной деятельности ученых. Изучены 

компоненты, играющие важную роль в структуре учебной деятельности студентов. 

 

M.İ. Mammadova 

 

Psychological structure of learning activity and its indicator 

 

Summary 
         

The scientific article investigates the psychological structure of training activity and its 

indicators. The author notes that the more actively teaching methods are used, the easier it is 

to interest students in them. The article gives an interpretation of the classifications related to 

the structure of the educational activities of scientists. The components that play an important 

role in the structure of students' learning activities are studied. 
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Ali hisslər müəyyən cəmiyyət daxilində qəbul olunmuş əxlaq normalar əsasında sosial 

gerçəkliyin hadisələrinin qavranılması zamanı insanın keçirdiyi hisslərdir. Ali hissləri həm də 

mənəvi dünyagörüşü hisslər də adlandırırlar. İnsanın mənəvi keyfiyyətlərinin əsaslarının for-

malaşması hələ məktəbəqədər yaşda başlanır. “Məktəbəqədər dövr uşağın fəaliyyətin subyekti 

kimi formalaşmasının ilkin mərhələsi kimi özünü göstərir. Məqsədəyönəlişliyin əsası qoyu-

lur” (1, s. 462). Bu yaşda uşaqlarda ali hisslərin təməli qoyulur: ilkin əxlaqi hisslər və təsəv-

vürlər formalaşır, davranışın ən sadə bacarıqları özünü göstərməyə başlayır. Ona görə, uşaq-

ların sonrakı inkişafı bu prosesin nə qədər müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsindən asılıdır.        

Psixoloqlar qeyd edirlər ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların hissləri daha intensiv inkişaf edir 

və ali hisslərin formalaşması, əxlaq tərbiyəsi üçün böyük imkanlarla səciyyələnir. Bu uşaqla-

rın özünə olan: ləyaqət və ya əksi, əminlik və ümidsizli; ətrafdakılara qarşı olan şəfqət, dost-

luq, qəzəb kimi hisslərində özünü göstərir. Uşağın hisslərinin formalaşması, onun normal in-

kişafı üçün onda ətrafdakılara qarşı müsbət emosional münasibət tərbiyə etmək böyük əhə-

miyyətə malikdir. Böyüklərin rəhbərliyi altında məktəbəqədər yaş dövründə uşaq davranışın 

ilkin təcrübəsini əldə edir, yaxınlara, yaşıdlara, təbiətə, münasibətlər formalaşır, cəmiyyətin 

mənəvi normalarını mənimsəyir. “Uşaqların fəaliyyətinə rəhbərlik edərək, tərbiyəçi onlarda 

insan üçün mühüm olan müsbət əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdırır” (5, s. 49-51). 

Uşağın sosial varlıq kimi inkişafı üçün ən mühüm cəhət davranış normalarını bilməkdir. 

Güman edilir ki, normaların mənimsənməsi başqa insanlarla ünsiyyət təcrübəsində uşaqda 

davranış vərdişləri yaradır. Bu vərdişlərdə uşağı narahat edən emosioal güc təsəvvür edil-

mişdir: uşaq adət etdiyi davranışları pozaraq hərəkət etdikdə bu onda diskomfort yaradır. Di-

gər tərəfdən güman edilir ki, uşaq bu normaları müəyyən  emosional münasibət nəticəsində 

dərindən anlayır. Kiçik məktəbəqədər yaşlı uşaqlar yalnız insanlar üçün hərəkətin bilavasitə 

mənası nı nəzərə alaraq hərəkəti qiymətləndirirlər: ”Dalaşmaq olmaz, dalaşan uşaq böyüyün 

gözündən düşə bilər”. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar isə artıq müəyyən davranışı, qiy-

mətləndirməni ümumiləşdirirlər. “Yoldaşlarla dalaşmaq olmaz, çünki onları incitmək ayıb-

dır.” Həmçinin uşaq hisslərinin və hərəkətlərinin səmimiyyətini ayrıca vurğulamaq lazımdır. 

Belə ki, körpə ağlayan yaşıdını görüb, onun başını anasından gördüyü kimi sığallayır, təsəlli 

verərək, özü oynadığı oyuncağı verir” (5, s. 52-54). 
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Orta məktəbəqədər yaşda əxlaqi hisslər daha dərk edilmiş olur. Uşaqlarda doğma yerə sev-

gi, insanlara hörmət və minnətdarlıq hissi formalaşır, böyüklərlə mədəni ünsiyyət vərdişlərini 

formalaşdırmağa davam edirlər, yaşıdlarına həqiqəti demək, təmizliyə riayət etmək vərdişləri 

kimi müsbət əxlaqi hisslər formalaşır. Uşağın ümumi davranış qaydalarına uyğun gələn hərə-

kətləri, rəftar və davranışı böyüklər tərəfindən bəyənilir, uyğun gəlməyənlər isə pislənir. Bu 

da öz növbəsində uşaqda borc və utancaqlıq hisslərinin meydana gəlməsinə səbəb olur.  Utan-

caqlıq hissi bəzən uşağın müəyyən qaydaları səhv yerinə yetirdikdə böyüklərin onlara tutduğu 

iradla birbaşa qarşılaşması ilə əmələ gəlir. Uşaq başa düşür ki, müəyyən qaydanı pozmuşdur, 

ona əməl etməmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, uşaq özündə qorxaqlıq hiss edir, yanlış hərə-

kət etdiyini anlayır. Uşağı tərifləmək, mükafatlandırmaq, rəğbətləndirmək, onun gördüyü işi 

qiymətləndirmək, onda razılıq, məmnunluq və şəxsi ləyaqət hisslərinin meydana gəlməsinə 

səbəb olur. Hər hansı bir işə görə əgər uşaq tərif eşidibsə, o özü ilə qürur hissi duyaraq növ-

bəti dəfə də işi həvəslə yerinə yetirməyə başlayır. Uşaq hər vəchlə çalışır ki böyüklər ondan 

razı qalsınlar. əgər məzəmmət eşidibsə, səhvini düzəltməyə, bir də o səhvi etməməyə çalışır.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əxlaqi hisslərin inkişafına üç əsas amil təsir edir: ailə, ya-

şıdları və bağça. Müasir dövrdə dördüncü amil kimi televizor və kompyüteri də daxil edə bilə-

rik.  

Uşağın hərtərəfli inkişafında ailənin rolu əvəzsizdir. Ailə uşaq üçün kiçik bir dünyadır. 

Uşağın bu dünyasında ata-ana və digər yaşlılar qüsursuz və müqəddəs insanlardır. Buna görə 

də valideynlər bilməlidirlər ki, onlar uşaqlar üçün nümunədirlər. Və çalışmalıdırlar ki yaxşı 

nümunə olsunlar. ”Ailə uşağın sosiallaşmasında ilk vasitə, ilk təəssüratdır... Kiçik yaşlarından 

uşaqlara belə bir fikir aşılamaq lazımdır ki, insanın nəcib əməyi bütün sosial inkişafın əsa-

sıdır” (2, s. 76-77). Ümumilikdə ailə şəraiti əxlaqi inkişaf üçün sağlam bir şəraitdir.  

Mühüm əxlaqi hisslərdən olan vətənpərvərlik hissi hələ kiçik yaşlardan uşaqlara aşılanma-

lıdır. Ona görə ki, insan hissləri içərisində ən müqəddəsi, bəlkə də irsi, fitri mahiyyət daşıyanı 

insanı tərəqqiyə, inkişafa, yaradıcılığa təhrik edəni Vətən sevgisidir, vətənpərvərlikdir. Uşaq-

ların öyrəndiyi yeniliklər, iştirak etdikləri kütləvi tədbirlər, bədən tərbiyəsi və idman, müxtəlif 

oyunlar onlarda belə bir əqidəni inkişaf etdiri ki, torpaq, vətən müqəddəsdir.   

Mənəvi münasibətlər - yoldaşlıq və qarşılıqlı yardım, məsuliyyət, hörmət, səmimilik və s. 

kollektivdə formalaşır. “Şəxsiyyətin müvəffəqiyyəti...sədaqətli dostluq münasibətləri ilə ölçü-

lür” (3, s. 184).  Uşaqların kollektivdaxili qarşılıqlı münasibətlər təcrübəsini mənimsəməsi on-

ların şəxsiyyətinin formalaşması üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir.  

Hər bir uşaq böyüklərin hərəkətlərini müşahidə etməklə öyrənir. Uşaqlarımızın necə dav-

ranmasını istəyiriksə, biz də elə davranmalı yüksək əxlaqlı uşaqlar yetişdirməliyik. “Uşaqlar 

ana və atanın yerişini yeriyə bilməsələr də, onların, necə deyərlər ayaqqabılarını geyirlər və 

bir qayda olaraq özlərini onlara oxşadırlar. Bu bilavasitə identifikasiyanın səviyyəsindən asılı-

dır” (4, s. 312). 

Ümumiyyətlə, uşaqlar torpağa atılmış toxum kimidir. Bu torpağa nə atılıbsa, onun da nəti-

cəsi götürüləcək. Buna görə də hələ kiçik yaşlarından uşaqlarda müsbət əxlaqi hissləri, key-

fiyyətləri formalaşdırmaq, pis xüsusiyyətlərinin qarşısını vaxtında almaq lazımdır. Bunun 

üçünsə, valideynlərlə müəllimlərin qarşılıqlı fəaliyyəti mütləqdir. Çünki yetişməkdə olan gənc 

nəsil bizim gələcəyimizdir. 

Məqalənin aktuallığı. İnsanların davranışı, qruplar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər, in-

san mədəniyyətinin məhsulları, birgəyaşayış qayda-qanunları, dərk olunması vacib olan məsə-

lələrin elmi cəhətdən araşdırılması həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Məqalənin də aktual-

lığı məhz bu zərurətdən irəli gəlir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Ali hisslərin məzmunu şəxsiyyətin inkişaf səviyyəsindən, dün-

yagörüşündən, əqidəsindən, bilik və bacarığından asılı olduğu üçün subyektiv xarakter daşı-

yır. Məqalədə də xüsusi olaraq vurğulanır ki, ali hisslər şəxsiyyətin formalaşması prosesində, 

mürəkkəb sosial tələbatların ödənilməsi bağlı əmələ gəlir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisələ-

rinin tərbiyəçiləri və praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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В статье речь идет о человеческом поведении, взаимоотношениях между группами, 

продуктах человеческой культуры, правилах сосуществования, вопросах, которые важ-

но понять. Отмечено, что содержание высших чувств субъективно, поскольку зависит 

от уровня развития личности, мировоззрения, убеждений, знаний и умений. Говорят, 

что высшие чувства формируются в процессе формирования личности, в связи с удов-

летворением сложных социальных запросов. 
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Psychopedagogical features of the formation of higher feelings 
 

Summary 

 
The article deals with human behavior, mutual relations between groups, products of 

human culture, rules of coexistence, issues that are important to understand. It is noted that 

the content of higher feelings is subjective because it depends on the level of personality 

development, worldview, beliefs, knowledge and skills. It is said that higher feelings are 

formed in the process of personality formation, due to the satisfaction of complex social 

demands. 
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Müasir cəmiyyətdə fərdin, ailənin və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi sosial həyatın müxtəlif 

sahələrində təkcə müsbət deyil, həm də mənfi dəyişikliklərə səbəb olan sosial münasibətlərin 

keyfiyyətcə transformasiyası şəraitində həyata keçirilir. Deviant təzahürlərin öyrənilməsi cə-

miyyətimizin inkişafının indiki dövründə,  xüsusilə aktualdır. 

Müəyyən sosial qrupların nümayəndələrinin mövcud sosial, iqtisadi vəziyyətə uyğunlaş-

ması prosesində yaranan müxtəlif çətinliklər şəxsiyyətlərarası əlaqələrin deformasiyasına, 

nəsillərin ayrılmasına, adət-ənənələrin itirilməsinə səbəb olur.  

Kütləvi miqyasda artan sosial patologiyanın müxtəlif formaları (narkomaniya, alkoqolizm 

və s.), sosial mühitin kriminallaşması, sosial münasibətlərin normativ-mənəvi tənzimlənmə-

sinin kəskin şəkildə zəifləməsi - bu və digər mənfi tendensiyalar mövcuddur.  

Müasir cəmiyyətin inkişafı, deviant davranışın təbiətini, qanunauyğunluqlarını və onun 

subyektlərini - deviant şəxsiyyəti öyrənmək üçün psixologiya elmi qarşısında son dərəcə va-

cib bir vəzifədir. 

Yeniyetmələr müasir mürəkkəb iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatın tələblərinə uyğunlaş-

maqda çətinliklər yaşayırlar. Yeniyetmələrin deviant davranışı, bir tərəfdən, bütövlükdə cə-

miyyətdə baş verən proseslərin məzmunu və həyata keçirilməsi formaları baxımından çoxisti-

qamətli proseslərin nəticəsidir, digər tərəfdən, ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərdir.   

Yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin  sosial mövqeyi, eyni zamanda ictimai münasibətlər 

sistemində tutduğu vəziyyət, əsaslı dəyişikliklərə uğrayır.     

Yeniyetməlik dövründə uşaqların davranış və rəftarlarında əvvəlki yaş dövrlərində müşa-

hidə edilməyən yeni xüsusiyyətlər özünü göstərməyə başlayır. Bütün bunlar yeniyetmənin 

şəxsiyyətinin inkişaf xüsusiyyətlərini fərqləndirir.    

Yeniyetməliyin əvvəlində o qədər də fərqlənməyən uşaq sanki birdən birə dəyişir, yaşlıla-

şır. Bu cür dəyişmə yaşlılar üçün gözlənilməz olur, yeniyetmənin böyüklər üçün o qədər də 

rəğbətlə qarşılanmayan davranışında təzahür edir.    

Yeniyetmə yaşında şəxsiyyətin inkişafında özünü göstərən dəyişikliklər onda yaşlılıq his-

sinin formalaşması, yeni qarşılıqlı münasibətlərin meydana gəlməsi, özünüqiymətləndirmənin 

formalaşması, mənlik şüurunun inkişafa başlaması və s. cəhətlər təzahür edir. 

Yaş təbəqələşməsi yaşa bağlı sosial-psixoloji gözləntilər sistemini ehtiva edir. Yeniyetmə-

mailto:
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lik, bir tərəfdən fiziki, xüsusən də cinsi yetkinliyin tamamlmaq, digər tərəfdən məsuliyyətli 

sosial yetkinliyə nail olmaq, asılı uşaqlıqdan müstəqilliyə keçid mərhələsini bildirir. 

İnkişaf problemi ilə bağlı ədəbiyyatın nəzərdən keçirilməsi və praktiki müşahidələr, yeni-

yetməlik təcrübəsinin normal rifah üçün kifayət etmədiyi və böyüklərin təcrübəsinin hələ mə-

nimsənilmədiyi haqqında danışmağa imkan verir. Bu baxımdan yeniyetmələrin iki əsas xüsu-

siyyətini ayırd etmək olar (10, s. 78). 

 Digər yaşlarla müqayisədə sıx emosional təmasların əhəmiyyətinin artması. 

 Yeniyetmələr üçün xarakterik olan yetkin cəmiyyətə qarşı çıxamanın intensivləşməsi.  

Yeniyetməlik yaş dövründə ənənəvi olaraq həyat və peşəkar müqəddəratını təyinetmə gə-

ləcəkdə öz yerini dərk etmək hesab olunur (6, s. 56). 

Yeniyetməlik dövründə   insanın başına gələnləri A. N. Leontiev bir insanın ikinci doğuşu 

adlandırır. A. Leontyev hesab edir ki, şəxsiyyət təcrübə ilə zənginləşmiş fərd deyildir. Şəxsiy-

yətin inkişafı onun struktur komponentlərini formalaşdıran sosial əhatənin yaranması ilə sıx 

bağlıdır. O, obrazlı şəkildə göstərir ki, şəxsiyyət iki dəfə doğulur. Onun birinci doğuluşu mək-

təbəqədər yaşa aid olub ilk ierarxik münasbətlərin, səbəblərin, sosial normalara bilavasitə tabe 

olma arzularının qurulması ilə əlamətdardır. Şəxsiyyətin ikinci doğuluşu yeniyetmə çağların-

da başlayaraq dərketmə marağı və bacarığının yaranması ilə ifadə olunur (8, s. 211). 

B. Əliyevə, R. Cabbarova görə, şəxsiyyətyönlü təhsilin təşkilində aşağıdakı məsələlərin 

nəzərə alınması məqsədəuyğundur: təhsilin şəxsiyyətyönlü-lüyünün həqiqiliyinin təmin edil-

məsi. Bir sıra psixoloji problemlər təhsil subyektlərinə şəxsiyyət kimi yanaşılmaması fonunda 

ortaya çıxır (hədə-qorxu, frustrasiya halları, emosional tarazlığın pozulması, depressiya) və s. 

Bu zəmində davranışda təzahür edən qeyri-adekvat özünəmünasibət, aşağı özünü-qiymətlən-

dirmə, öz imkanlarına inanmamaq və s. bu kimi hallar insanların psixikasında dezontogenez 
hallarının yaranmasına səbəb olur (2, s. 78). 

L. Viqotski yeniyetməlik dövründə böhran probleminə orijinalcasına yanaşıb göstərir ki, 

yaş böhranları öyrənərkən iki cəhətə daha çox fikir vermək lazımdır. Əvvəl, şüurda baş verən 

əsas dəyişiklikləri fərqləndirmək, ikincisi isə, hər yaşda uşaqla mühit arasındakı təkrarolun-

maz münasibətlər sistemini təmsil edən inkişafın sosial şəraitini müəyyənləşdirmək lazımdır 

(4, s. 149 ). 

K. Levin göstərir ki, cəmiyyətə nüfuz edən yeniyetmədə uşaqlıq dövrünə məxsus olmayan 

yeni üstünlüklər əmələ gəlir. Lakin bu üstünlüklər uşaqlıqla yaşlılıq arasında müəyyən bir 

sədd çəkdiyindən və yeniyetmə uşaq qrupu ilə yaşlı qrupu arasında qaldığından onun inkişa-

fında hər cür ziddiyyət və “böhran” baş verir (7, s. 152).  

Psixoloji məkanda təsvir edilən dəyişikliklərlə K. Levin yeniyetməlik dövrünün bütün fe-

nomenologiyasını izah edir: yeniyetmənin qeyri-müəyyənlik və qeyri-sabitliyə görə utancaq-

lığı, həssaslığı və aqressivliyi, müxtəlif münasibətlər, dəyərlər, ideologiyalar və həyat tərzləri 

arasında az-çox daimi qarşıdurma; bu münaqişələr nəticəsində yaranan emosional gərginlik, 

ifrat mövqe tutmağa və  mövqeyini kökündən dəyişməyə hazır olmaq. (7, s. 160).  

Bir yeniyetmə çox vaxt sosiologiyada təsvir olunan “marjinal insanlar” kimi davranır: o, 

xüsusilə kiçik uşaqların çatışmazlıqlarına həddindən artıq həssasdır, asanlıqla bir ifratdan di-

gərinə keçir, toxunur və s. Və bu, məhz onun marjinal mövqeyi ilə izah olunur: o, artıq öz 

keçmiş qrupuna (uşaqlar qrupu) aid olmaq istəmir, lakin onun nöqteyi-nəzərindən daha imti-

yazlı, böyüklər qrupuna hələ qəbul edilməyib (6, s. 19 ). 

Yeniyetməlik üçün fiziki və zehni inkişaf narahatlıq, əsəbilik, qeyri-mütənasiblik, aqres-

sivlik, hisslərin uyğunsuzluğu, performansın azalması ilə  xarakterizə olunur. 

Müsbət təzahürlər yeniyetmənin yeni dəyərlərə, ehtiyaclara, təbiətlə, yaxınlıq hissinə sa-
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hib olması ilə ifadə edilir.  

Keçid dövrünün ən mühüm prosesləri bunlardır: sosial mühitin və ünsiyyət dairəsinin ge-

nişlənməsi və diqqət yetirdiyi insanların sayının artması. 

Yeniyetməlik üçün daxili uyğunsuzluq, iddialar səviyyəsi, artan utancaqlıq və eyni zaman-

da aqressivlik, həddindən artıq qeyri-müəyyənlik tipikdir. 

Fəaliyyət yanaşmasına uyğun olaraq insanın  şəxsiyyət kimi formalaşması iki fərqli lakin 

bir-birindən ayrılmaz şəkildə bağlı olan bioloji və sosial inkişafın  qarşılıqlı təsirinin nəticəsi 

kimi qiymətləndirilməlidir. Bu, uşaqlıqdan yetkinliyə keçid dövrünün əsas xüsusiyyətidir.  

İnkişaf anlayışına yeni xarakter, yeni keyfiyyətcə unikal amil – yeniyetmənin şəxsiyyəti 

daxil olur. Bir yeniyetmənin özünü dərk etməsi digər insanları daha dərindən dərk etməyə kö-

mək edir.  

Şəxsiyyətin formalaşmasına səbəb olan sosial inkişaf özünüdərkdə ona dəstək olur. Şəx-

siyyət dinamik bir anlayışdır. Yeniyetməlik dövründə həm onun fərdi təzahürləri, həm də bü-

tövlükdə şəxsiyyəti ya mütərəqqi inkişafa məruz qalır, ya da deqradasiyaya, özünü məhvə mə-

ruz qalır.  

Deviant (lat. Deviatio - yayınma) davranış belə başa düşülür: müəyyən bir cəmiyyətdə rəs-

mi olaraq müəyyən edilmiş və ya faktiki müəyyən edilmiş normalara (standartlara, şablonlara) 

uyğun olmayan  hərəkətlər (6, s. 12 ). 

Müxtəlif növ deviant davranışları ayırd etmək mümkündür, onların təzahürləri sosial uy-

ğunsuzluğun aşağıdakı variantlarıdır:  

Qeyri-adekvat davranış: affektiv, disfunksional, autistik, intihar, asılılıq. Bu davranış zeh-

ni və şəxsiyyət inkişaf pozğunluqları, psixi məhrumiyyətlər və psixoloji narahatlıqlara əsas-

lanır. 

Antisosial davranış: aqressiv və cinayətkar. Sosiallaşmanın pozulması, sosial və təhsildə 

laqeydlik, davranış tənzimləməsinin deformasiyası, sosial uyğunlaşmama, desosializasiyaya 

əsaslanır.     

Deviant davranışın əsas formaları: asılılıq, alkoqolizm, intihar, evdən qaçmaq, qorxular və 

obsesyonlar, vandalizm. 

Davranış normalarını, patologiyalar və deviaisyaları qiymətləndirmək üçün daha bir neçə 

yanaşma var: psixoloji, etnomədəni, yaş, cins, peşəkar və fenomenoloji (9, s. 15). 

Yaş anlayışı yaşa bağlı xüsusiyyətlər və normalar baxımından davranış pozuntularını nə-

zərə alır. Yaşa uyğun olmayan davranış nümunələri və ənənələri deviant hesab edilə bilər. 

Bunlar həm, yaşa bağlı davranış normalarının geridə qalması (ləngiməsi) və ya irəliləməsi 

(sürətlənməsi), habelə onların keyfiyyətcə inversiyaları.  

Ontogenetik inkişafın bu “kritik dövrü” orqanizm dərin bioloji yenidən qurulması ilə   

güclü bir psixoendokrin dəyişiklik yaşayır, ümumi və sinir reaktivliyindəki dəyişikliklərə gö-

rə, müxtəlif psixi pozğunluqların ilə əlaqəli deviant davranış  riski əhəmiyyətli dərəcədə artır 

(10, s. 25). Uşaqlıq dünyası ilə yetkinlik dünyası arasındakı fərqlər kəskin olarsa və onları 

ayıran sərhədlər  əhəmiyyətli olarsa, gərginlik və münaqişə təzahür edər. 

Yeniyetmə qısa müddət ərzində gələcək inkişafın əsas problem və vəzifələrinin həllini  

tapmağa məcbur olur. 

Yeniyetmələrdə deviant davranışın formalaşmasında xarici və daxili amillərin böyük rolu 

vardır.  

Xarici amillərə sosial-iqtisadi vəziyyət, işsizlik, aşağı yaşayış səviyyəsi, sosial mühit tərə-

findən kənarlaşdırılma, bullinq, şəxsin deviant davranışa  təhrik olunması və s.   

Daxili amillərə isə psixoloji vəziyyəti yəni, deformasiyaya uğramış ehtiyaclarının və aso-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 249 

sial meyllərinin ödənilməsi üçün şəxsin müxtəlif deviant davranış formalarından istifadə et-

məsi aiddir.  

Yeniyetmələrdə sosiallaşma prosesinin başlanğıc mərhələsində ona təsir edən bütün sosial, 

iqtisadi, psixoloji və bioloji amillərin hər birisinin nəzərə alınması lazımdır. Mövcud amillərin 

ümumi sayından ən vacibləri aşağıdakılardır: 

Daha əhatəli sosial mövqe; Keçmiş idealların rədd edilməsi; Sosial ehtiyaclardan narazı-

lıq; Həyat perspektivinin olmaması, maddi ambisiyaları şişirdir; İstirahətin zəif təşkili; Narko-

tik vasitələrdən, spirtli içkilərdən istifadəyə, görə cinayət məsuliyyətinin ləğvi.  

Yeniyetməlik yaşı bu cür psixi və sosial pozuntuqların yaşanma zirvəsidir. Bu səbəbdən 

şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə diqqət yetirməmək mümkün deyil ədəbiyyatda tez-tez qeyd olunur: 

emosional yetkinlik, aşağı özünü idarə etmə, qeyri-adekvat özünə hörmət, inciklik, artan mü-

naqişə, iradi fəaliyyətin zəifliyi, aşağılıq hissi, şəxsiyyətlərarası münasibətlər qura bilməmə, 

emosional vəziyyətlərin qeyri-sabitliyi, yaşa bağlı zəiflik, meyl təqlid, artan təklif, qrup dav-

ranışına tabelik.  

Yeniyetmə qısa müddət ərzində gələcək inkişafın əsas problem və vəzifələrinin həllini  

tapmağa məcbur olur. 

Çətinliklərin aradan qaldırılması yeniyetmənin təhlükə, təhdid və ya tələblərlə qarşılaşdığı 

və üç mərhələdən keçdiyi zaman başlayır: (10, s. 38). 

 vəziyyətin ilkin (idrak və affektiv) qiymətləndirilməsi,  

 problemin həlli üçün alternativ imkanların ikinci dərəcəli qiymətləndirilməsi,  

 üçüncü dərəcəli qiymətləndirmə, yəni vəziyyətin yenidən qiymətləndirilməsi.   
Yeniyetməlik dövründə inkişaf vəzifələrinin bəzi universallığı yeniyetmə şəxsiyyətinin ti-

pik xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verir, lakin hər bir yeni nəslin qərar verməyə 

məcbur olduğu şərtlər və vəzifələr əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. 

Bu, sosial məqsəd və dəyərlərə, təhsilin sosial-pedaqoji şərtlərinə, mədəni və milli əsasla-

ra, ölkənin və regionun iqtisadi vəziyyətinə bağlıdır.  

Yeniyetməlik xüsusiyyətlərinin ənənəvi anlayışı içində müxtəlif deviant davranışların for-

malaşmasının mümkün səbəbləri kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: (10, s. 44). 

— yeniyetmənin həyati ehtiyaclarını qarşılamaqda çətinlik çəkən vəziyyətdən məhsuldar 

çıxış edə bilməməsi; 

— yeniyetmənin psixoloji müdafiəsinin formalaşmamış və təsirsiz üsulları, ona emosional 

stressin öhdəsindən gəlməyə imkan vermir; 

— yeniyetmənin problemin konstruktiv həllini tapmadığa imkan verməyən travmatik və-

ziyyətin olması. 

Yeniyetmələr üçün ən qorxulu hal onların həmyaşıdları tərəfindən təcrid olunmalarıdır. 

Bir çox yeniyetmələrin həmyaşıdları ilə ünsiyyətlərinin olmaması, onlar tərəfindən daima tən-

qid olmaları özlərinə qapanmalarına və zərərli ola biləcək vərdişlərə yiyələnməsinə səbəb 

olur. Məhz buna görə də yeniyetmələrdə bir-birlərinə qarşı həssas yanaşması və mütəxəssis-

lərin köməyi ilə də həmin dəstək olmaları lazımdır.  

Əsasən sosial normaları pozan yeniyetmələrin əsas motivləri özünü sosiumda təsdiq et-

məkləri, başqa insanlara təsir edərək onların diqqətini çəkmək istəyidir. Onlar həmyaşıdları-

nın qarşısında bu davranışları həyata keçirərkən özlərini haqlı göstərmək üçün bir sıra təlqin 

yollarından istifadə edir  

Bəzi müəlliflər deviant davranışların yaranmasını depressiv vəziyyətlərin ekvivalenti kimi 

başa düşürlər. Əslində yeniyetmənin böyüyən orqanizminə təsir edən sosial və psixoloji amil-

lər bu və ya başqa bir şəkildə yeniyetməni depressiv bir vəziyyətə salmasa da, onu hər halda, 
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subdepressiv vəziyyətə gətirə bilir. 

Ancaq yeniyetmənin qəhrəmanı heç bir şəkildə depressiv deyil, əksinə, məqsədyönlü, ün-

siyyətcil və aktiv insandır. Buna görə də, obyektiv olaraq depressiya vəziyyətində olmamaq 

üçün yeniyetmələr bundan qaçmağa çalışırlar, çox vaxt deviant strategiyalar seçirlər.   

Obyektiv olaraq bərabər şəraitdə yeniyetmələrin bəziləri konstruktiv davranış strategiyala-

rını saxlayır, digərləri isə özünüzü azğınlıqla deviant davranışa meyl edirlər. 

Ədəbiyyatın təhlili və praktiki müşahidələr yeniyetmələrin aşağıdakı xüsusiyyətlərini 

müəyyən etməyə  imkan verir. 

Yeniyetmələrin bir tərəfdən həyatın dinamikliyinə öyrəşməyə çalışarkən digər tərəfdən cə-

miyyətin onlardan gözlədiyi sosial normalara da riayət etmələri lazımdır. Lakin bəzi yeniyet-

mələr bu normaları gözləmir, ictimai mühitdə insanların qıcıqlanmasına səbəb olacaq şəkildə 

pozurlar.                         

Yeniyetmələrin sosial keyfiyyətlərinin formalaşmasında maarifləndirici tədbirlərin, sosial 

medianın əvəzsiz rolu var.  

Daimi olaraq şagirdlərə və tələbələrə deviant davranış formalarından uzaqlaşmaları üçün 

maarifləndirici seminarlar keçirilməli, məktəb psixoloqları bu şagirdləri öncədən müəyyən 

edib onlarla psixokorreksiya edici işlər görməli, mütəmadi olaraq hər ay maarifləndirici sosial 

çarxlar, tədbirlər təşkil edərək  bir çox  yeniyetmələrin burada iştirakını təmin etməlidir.  

Beləliklə, böyümə dövrü üçün spesifik (psixofizioloji, psixoloji, sosial-psixoloji və şəxsi) 

xüsusiyyətlər bu yaş üçün xarakterik olan deviant davranış formalarını doğurur. Xarakterik 

xüsusiyyətlərə psixoloji-pedaqoji və sosial-iqtisadi şərait konteksti vasitəçilik edir və təsiri 

getdikcə qeyri-müəyyən və ziddiyyətli xarakter alan. Deviasiya davranış meyli müəyyən edi-

lən sosial-psixoloji  uyğunlaşma dərəcəsindən asılıdır.  

Yeniyetmənin sosial mühitə uyğunlaşa bilməsi üçün və çətinliklərin öhdəsindən gəlməsi 

üçün “mən” obrazına müsbət münasibəti formalaşdırmaq lazımdır. Əksinə, özünə hörməti 

aşağı olan yeniyetmələr bu və ya digər uğursuzluğa mənfi reaksiya verərsə, bu da “mən kon-

sepsiyasının” gələcək konstruktiv inkişafını çətinləşdirir.    

Məqalənin aktuallığı. Deviant davranışların formalaşmasının istər sosial, istərsə də psi-

xoloji baxımdan mahiyyətinin sistemli şəkildə aydınlaşdırılması və yeniyetmələrdə deviant 

davranışların təzahürlərinin müəyyənləşdirilməsi öz aktuallığını qoruyub saxlayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə deviant davranışın formalaşma amillərinin sosial-psi-

xoloji mahiyyətinə sistemli şəkildə aydınlıq gətirilmiş və yeniyetmənin deviant davranış təza-

hürləri haqqında geniş və hərtərəfli məlumat verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, yeniyetmə-

lərin deviant davranışının formalaşmasında sosial, mədəni, psixoloji amillərin dəyişməsində  

fəal iştirakı da mühüm rol oynayır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi deviant davranışın formalaşma amillərinin psi-

xoloji mahiyyətinin aydınlaşdırılması və yeniyetmənin deviant davranış strategiyalarının təza-

hürlərinin müəyyənləşdirilməsi, yeniyetmələrin cəmiyyətdə psixoloji və sosial inkişaflarının 

düzgün istiqamətdə aparılması üçün çox vacibdir. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrlər istifadə edə bilər. 
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Социально-психологические факторы, влияющие на  

формирование девиантного поведения у подростков 

 

Резюме 
 

В современном обществе взаимодействие личности, семьи и общества осуществляя-

ется в условиях качественной трансформации общественных отношений, что вызывает 

не только положительные, но и отрицательные изменения в различных сферах общест-

венной жизни. Изучение девиантных проявлений особенно актуально в современный 

период развития нашего общества. 

Подростки испытывают большие трудности в адаптации к требованиям современ-

ной сложной экономической, политической и духовной жизни. Девиантное поведение 

подростков, с одной стороны, является результатом разнонаправленных процессов с 

точки зрения процессов и форм реализации в обществе в целом, а с другой стороны, 

изменений в окружающей среде 

В подростковом возрасте в поведении и установках детей начинают проявляться 

новые черты, не наблюдавшиеся в предыдущие возрастные периоды. Все это отличает 

особенности развития личности подростка.  

 

 A.Sh. Hajiyeva 

 

Socio-psychological factors affecting the  

formation of deviant behavior in teenagers 

 

Summary 
            

In modern society, the interaction of the individual, family and society is carried out in the 

conditions of qualitative transformation of social relations, which causes not only positive, but 

also negative changes in various areas of social life. The study of deviant manifestations is 
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especially relevant in the current period of development of our society. 

Adolescents experience great difficulties in adapting to the demands of modern, complex 

economic, political and spiritual life. The deviant behavior of teenagers, on the one hand, is 

the result of multidirectional processes in terms of processes and forms of implementation in 

society as a whole, and on the other hand, changes in the environment. 

During adolescence, children's behavior and attitudes begin to show new features that 

were not observed in previous age periods. All these distinguish the developmental 

characteristics of the adolescent's personality. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 08.07.2022 
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Məktəbəqədər dövrdə uşaqlarda ətraf aləm  

haqqında təsəvvürlərin formalaşması 
                                                                                         

Günəş Əli qızı Əfəndiyeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

 “Ümumi psixologiya” kafedrasının baş müəllimi 

E-mail: gunes.efendiyeva1953@gmail.com 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva, 

                 psixol.ü.f.d. Y.B. Əskərova 

 

Açar sözlər: uşaq, ətraf aləm, təssəvvürlər, şəxsiyyətin formalaşması, məktəbəqədər dövr, 

dünyagörüş, valideyn, tərbiyə 

Ключевые слова: ребенок, окружающая среда, воображение, формирование лич-

ности, дошкольный период, мировоззрение, родитель, образование 

Кеу words: child, environment, imagination, personality formation, preschool period, 

outlook, parent, education 

 

”Uşağın fiziki inkişaf şkalasında 3 yaşdan 6 yaşadək davam edən məktəbəqədər yaş dövrü 

inkişafda məhsuldar bir mərhələ kimi nəzərdən keçirilir. Bu illər ərzində əldə edilən psixi xas-

sə və keyfiyyətlər uşağın şəxsiyyət kimi təşəkkülündə və intellektual inkişafında olduqca əhə-

miyyətlidir” (1, s. 162). Məktəbəqədər yaşlı uşaqların onu əhatə edən dünya ilə tanış olması 

— bu dünya haqqında adekvat təsəvvürlərin və biliklərin onların şüurunda yaranmasıdır. 

Məktəbəqədər yaş məhz o dövrdür ki, uşaqların gələcək şəxsiyyətinin inkişafında əhatəli mə-

naya malik olan dünya haqqında təsəvvürlərin bünövrəsi qoyulur. Uşaqların nitqə yiyələnməsi 

onların həyatında mühüm rol oynayır. Nitqin ünsiyyət vasitəsi kimi, daha geniş ifadəsi, ətraf 

aləmdə yeni sərhəd açaraq uşağın dünyagörüşünün formalaşmasına, zənginləşməsinə səbəb 

olur. İki-üç yaş uşaqların ətraf mühitlə tanışlıq dövrüdür. Ona görə də uşaqlar bu yaşda çoxlu 

şüurlu və şüursuz suallar verirlər. bu suallar uşağın təsəvvüründən və geniş fantaziyasından 

irəli gəlir. Suallar daha çox “Bu nədir?”, “Niyə belə olur?” xarakterli olur və heç bitib tükən-

mək bilmir. Yaş artdıqca uşaqların suallarının xarakteri də dəyişir. Belə ki, dörd yaşlı uşağı 

artıq bu dövrdə sadəcə nəyin necə əmələ gəlməsi deyil, onun əmələ gəlməsinin səbəbi və nəti-

cəsi maraqlandırmağa başlayır. Ona görə də dörd yaşlı uşaqda əsas sual “Nə üçün?” olur. La-

kin başa düşmək lazımdır ki, uşaq üçün bütün dünya sehrli və sirli bir aləmdir. Bu aləmə bə-

ləd olmayan uşaq dünyanı, ətraf aləmi, ümumiyyətlə, hər şeyi özü üçün müəyyənləşdirməyə, 

öyrənməyə çalışır.  

Uşaq onu əhatə edən aləm haqqında, həyat haqqında ilk təəssüratı ailədə alır. Ona görə də 

valideynlər uşaqlarının suallarını cavabsız qoymamalı və hesab etməməlidirlər ki, uşaq sualı 

boş yerə verir. Bu suallar uşaq şəxsiyyətinin formalaşması və idrak prosesində təfəkkürlə tə-

xəyyülün normal inkişafı ilə əlaqələndirilir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu yaş dövründə uşaqlar 

dünya haqqında lazımı məlumat almazlarsa, bu onlarda mühüm məsələlərin mahiyyətini anla-

maq, hadisələrdən baş çıxarmaq və s. kimi məsələlərdə problemlərin yaranmasına gətirib çı-

xara bilər. Qeyd eləmək lazımdır ki, uşaqlar sual verən zaman valideynin mimikasına və sə-

sinin tonuna xüsusi diqqət verirlər.  

Müşahidələr göstərir ki, bu yaş dövründə uşaqlar gün ərzində 200-ə yaxın sual verirlər. 2-

3 yaşlı uşaqların verdiyi suallarda təkrarçılıq xarakteri özünü göstərsə də, 3 yaşından sonra 
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verilən suallar öyrənmə xarakteri daşıyır.  

Valideyn uşağa verdiyi hər bir izahatda diqqətli olmalı, düzgün cavab verməlidir. Çünki 

həmin sözlər sanki uşağın yaddaşına həkk olunur. Hətta bir müddət keçdikdən sonra uşaq hə-

min izahı bir qanun kimi valideynin yadına salır. “Eyni zamanda bu dövrdə uşaqda ya təşəb-

büskarlıq ya da günahkarlıq hissi formalaşır. Bu isə valideynlərinin uşağa qarşı münasibətin-

dən asılıdır. Bu dövrdə uşaq öz münasibətlərini sosial normalara uyğunlaşdırmağa çalışır” (2, 

s. 307). “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların suallarında və izahlarında fərziyyəyə əsaslanan təfək-

kür əlamətlərinə rast gəlmək olur. Məsələn, 3 yaşlı uşaq iyul ayında havanın temperaturu +37 

dərəcə olanda atasına yalvarır: “Ata, mən qar istəyirəm. Allaha de, qar yağdırsın”. Belə vəziy-

yətdə valideyn nə etməlidir. Uşağı hirsləndirmək olmaz, uşağın könlündən qar keçir. Valideyn 

ilin fəsilləri haqqında məlumat verir. Eyni zamanda uşağın nə üçün qar istəməsi ilə maraq-

lanır” (3, s. 69-71). 

Uşaqlarda dünyagörüşün inkişafında ən əhəmiyyətli fəaliyyət oyundur. Oyun zamanı uşaq 

indiyə qədər ona məlum olmayan müxtəlif məlumatlara yiyələnir. Həmçinin, oyun uşağın ma-

raqlarına xitab etdiyi üçün hadisələr məlumatlar onun yaddaşında daha tez qalır. Uşaqlara hər 

hansı bir məlumat verən zaman bunu oyun xarakterli həyata keçirdikdə daha uğurlu olur. 

Dünya haqqında ilkin təsəvvürlərin formalaşması, biliklərin artırılması ilə birlikdə uşaqlarda 

özləri haqqında fikirlərin əmələ gəlməsi baş verir. “Oyun fəaliyyətində uşaqların müəyyən ün-

siyyət formaları da meydana çıxır... Oyun fəaliyyəti prosesində uşaqlar öz hərəkətlərini başqa-

ları ilə uzlaşdırmaq, qarşılıqlı kömək və qarşılıqlı anlaşma, eyni zamanda ünsiyyətə girmə ba-

carığına yiyələnirlər” (4, s. 195-196).  

Özünüdərkin və inkişafın mənbəyi aparıcı fəaliyyət hesab edilir. Oyun – ictimai təcrübə-

nin mənimsənilməsinə yönəldilmiş şərti vəziyyətlərin fəaliyyət formasıdır. Uşaqlarda idrak 

prosesləri inkişaf etdikcə, onların özləri haqqındakı təsəvvürləri də mürəkkəbləşir. Nitqin ro-

lunu bu baxımdan xüsusi qeyd etmək lazımdır. “Nitq və təfəkkürün inkişafı ilə əlaqədar ola-

raq ...uşaq təkcə konkret, emosional cəhətdən zəngin, əyani materialları deyil,  sözün özünü, 

sözlə ifadə olunan materialları daha yaxşı yadda saxlayır. ...təsadüfi deyildir ki, ən dəqiq və 

aydın təəssürat, xatirə həmin dövrə aid olur” (5, s. 468).  

Uşağın öz “Mən”ini fadə etməsi nitqin inkişafı ilə biavasitə bağlıdır. Uşaq özünü dərk 

edəndən, özünü digərlərindən fərqləndirməyə başladığı müddətdən etibarən onun nitqində 

“mən” şəxs əvəzliyi daha çox işləməyə başlayır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda özünü sevmə 

və özünüdərketmə motivləri müşahidə olunur. Özünüdərketmə intensiv, intellektual və şəxsi 

inkişaf nəticəsində məktəbəqədər yaşın sonunda formalaşır və o adətən məktəbəqədər mərkəzi 

yenitörəməsi hesab edilir. Öz obrazının formalaşması uşağın ünsiyyət prosesində qazandığı 

fərdi təcrübə və informasiya əlaqələrinin qurulması əsasında olur. Uşaq insanlarla əlaqələri 

yerinə qoyaraq, başqa uşaqların nəticələriylə öz fəaliyyətinin nəticələrini müqayisə edərək, 

həm özü haqqında, həm də digərləri haqqında məlumat alır. Beləliklə, bu dövrdən etibarən 

oğlan və qızlar özlərini dətk etməyə başlayır.  

Özünüdərketmə əsasən başqa adamları müşahidə və yaşlılarla münasibətdə formalaşır. 

Oğlan və qızlar özləri haqqında məlumatı ən çox yaşlılardan alırlar. “Hər bir valideyn cəmiy-

yətdə bərqərar olmuş kişilik və qadınlıq etalon və stereotiplərini nəzərə alır, oğlanlara kişi, 

qızlara qadın üçün səciyyəvi tələbat, maraq və xarakter əlamətləri, davranış və rəftar qaydaları 

aşılayır” (6, s. 580). Yaşlılar uşaqlara kömək edir ki, öz cinsi barədə məlumatlı olsunlar. 

Uşağın öz cinsinin müəyyənləşdirilməsi isə ailədən başlayır. Məsələn: valideyn deyir ki, 

“Qızsan belə hərəkət etmə”, yaxud oğlana “Sən bunu edə bilərsən”. Belə təsir  uşaqda özünü-

dərketməyə, öz xüsusiyyətlərini başa düşməyə səbəb olur. Uşaqlar öz cinsi mənsubiyyətlərini 
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dərk edərək anlayırlar ki, səmimilik, həssaslıq daha çox qızlara, cəsarət özünəinam daha çox 

oğlanlara xasdır. Məktəbəqədər yaş uşaq üçün ən önəmli  dövr hesab edilir. Belə ki, uşağın 

dünyagörüşü, ətraf aləm haqqında təsəvvürləri məhz bu dövrdə formalaşır və bu müddətdən 

sonra artıq o özünü dərk edir və onda özünə qarşı yeni motivlər əmələ gəlir. Bu yaş dövrü 

uşaqların inkişafında, onların psixoloji cəhətdən sağlam bir şəxsiyyət kimi inkişafı üçün həs-

sas dövrdür.  

Körpəlik dövründən məktəbəqədər dövrə keçid bir çox fərqlərlə müşahidə olunur: 1) psixi 

funksiyaların inkişafı 2) süjetli-rollu oyunlar  uşaq şəxsiyyətinin inkişafına əsaslı təsir göstərir 

3) insani münasibətlərə ümumi fikir, bələdləşmə əmələ gəlməsi 4) tabeçilik və idarəetməyə 

münasibətlərin yaranması 5) ümumi motorikanın, nitqin inkişafı 6) motivlərin qarşılıqlı ta-

beliliyinin formalaşması 7) sosial norma və qaydaların mənimsənilməsi və əxlaqi davranışın 

təşəkkülü 8) motivasiya - tələbat sferasının inkişafı. Məktəbəqədər yaş uşağa yeni prinsipial 

nailiyyətlər gətirir. Bunu valideynlər və nəzarətçilər daim göz önünə almalı və nəzərdən qaçır-

mamalıdırlar.   

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaş məhz o dövrdür ki, uşaqların gələcək şəxsiyyəti-

nin inkişafında onları əhatə edən ətraf aləm, dünya haqqında təsəvvürlərin bünövrəsi qoyulur.  

Bütün bunların uşaqların dünyagörüşlü və hərtərəfli şəxsiyyət kimi yetişməsinə olan təsiri ol-

duqca böyükdür. Məqalənin də aktuallığı onun məhz belə bir vacib bir problemə həsr olunma-

sı ilə bağlıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə valideynlərin və müəllimlərin hər şeydən əvvəl uşaq-

lara bir şəxsiyyət kimi yanaşılması xüsusi vurğulanır. Qeyd olunur ki, uşaqların, xüsusilə də 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların sualları cavablandırılmalı, onlara dünya haqqında, ətraf aləm 

haqqında dolğun məlumat verilməlidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisələ-

rinin tərbiyəçiləri istifadə edə bilərlər. 
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Г.А. Эфендиева 

 

Формирование представлений об  

окружающем мире у дошкольников 

 

Резюме 

 
В статье особо подчеркивается, что родители и педагоги относятся к детям как к 

личностям. Отмечается, что на вопросы детей, особенно дошкольников, необходимо 

отвечать, давать им полную информацию об окружающем мире и окружающем мире. 

Дошкольный возраст – это период, когда в развитии будущей личности детей закла-

дывается фундамент представлений об окружающем мире и окружающем их мире. 

Влияние всего этого на развитие детей как мировоззренческих и всесторонних личнос-

тей показано в статье на конкретных примерах. 

 

G.A Efendiyeva 

 

Formation of ideas about the surrounding  

world in preschool children 

 

Summary 

 
The article especially emphasizes that parents and teachers treat children as individuals. It 

is noted that the questions of children, especially preschool children, should be answered, and 

they should be given full information about the world and the surrounding world. Preschool 

age is the period when the foundation of the ideas about the surrounding world and the world 

surrounding them is laid in the development of children's future personality. The effect of all 

these on the development of children as a world-viewing and comprehensive personality is 

specifically shown in the article with concrete examples. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.07.2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

  

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 13 №3 2022(51)                           
 

 257 

Təqdim olunan məqalələrə tələblər 
  

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir. 

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, el-

mi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril 

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5 

intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Ya-

zıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy-

adı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan 

nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 
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