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Yaşadığımız 21-ci əsrdə baş verən dəyişikliklər əvvəlki əsrlərdən fərqli olaraq daha
sürətli və əhatəlidir. Gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız texniki tərəqqi, elm və texnologiyalar sahəsindəki yeniliklər, siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni dəyişikliklər, qloballaşmanın genişlənməsi hər bir kəsdən, xüsusilə də gənc
nəsildən bu dəyişikliklərə uyğunlaşması (adaptasiya olması) üçün bir sıra yeni keyfiyyətlər tələb edir. Daima dəyişən və inkişaf edən cəmiyyətə uyğunlaşma prosesi hər bir dövlətin sosialiqtisadi inkişafına bir başa təsir göstərir. Bunları
dəyərləndirən dünyanın bir sıra qabaqcıl dövlətləri ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi naminə təhsilə məqsədyönlü böyük
sərmayələr qoyurlar. “Əsas məqsəd pedaqogikanı siyasiləşdirmək, siyasəti isə daha da pedaqojiləşdirməkdir” (8).
Daima dəyişən və inkişaf edən cəmiyyətdə yeniləşən təkcə sistemlər, təşkilatlar deyil,
həm də bu cəmiyyəti təşkil edən fərdlərin mənsub olduğu cəmiyyətin inkişaf tempinə uyğun
özlərini yeniləmək məcburiyyətində olmasıdır.
İnkişafda olan ölkələrin insanları həyatlarının
müəyyən bir dövründə aldıqları təhsilin ölkələrinin yeniləşən tələblərini ödəyə bilmədiyini hiss
edirlər. Bunun əsasında duran əsas amillərdən
biri də fərd və cəmiyyətin təhsildən istəklərinin
günbəgün yenilənməsi və artmasıdır. İnkişafı
məqsəd bilən ölkələr get-gedə müasir tələblərə
cavab verən keyfiyyətli təhsilə daha çox önəm
6

verirlər. Keyfiyyətli təhsili sosial-iqtisadi inkişafın əsas amili və məqsədi hesab edən Azərbaycan dövləti Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Təhsil millətin gələcəyidir” çağırışını rəhbər tutaraq informasiya cəmiyyətinin yaradılması yolunda inamla irəliləyir. “Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasətin başlıca məqsədi nefti
- “qara qızıl”ı insan kapitalına çevirməkdən
ibarətdir” (6).
Fərdin dəyişməsi və özünü yeniləməsi
prosesi yalnız məktəbdə başlayıb məktəbdə bitən bir müddət içərisində deyil, onun bütün
ömrü boyu davam edən bir prosesdir. Ona görə
də orta məktəbdən başlayaraq hər bir təhsil alan
üçün öyrənmə yaşının olmadığı davamlı-fasiləsiz bir öyrənmə prosesinin planlaşdırılması lazımdır. İnkişaf edən və dəyişən dünyaya, daha
doğrusu sürətli dəyişməyə insanların uyğunlaşması üçün onlar fasiləsiz olaraq biliklərini yeniləməlidirlər. Bu önəmli məqsədlərə yalnız fasiləsiz təhsillə çatmaq mümkündür. Burada əsas
şərtlərdən biri də fasiləsiz təhsilin şəxsiyyətin
dəyişməsini, özünü yeniləməsini təmin etməsi
ilə yanaşı, həm də onun inkişaf etmiş ölkələrin
təhsil sistemlərinin elmi səviyyəsi, peşə yararlılığı tələbləri ilə də uyğunlaşmasıdır. Daimi dəyişən və inkişaf edən cəmiyyətin tələblərinə uyğun olan bu istəklərin reallaşmasının ən səmərəli və effektiv yolu “səmərəli və nəticəyönlü təlim” prosesinin təşkilinin təmin olunmasıdır.
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Təhsil və onun səmərəliliyi anlayışları insanlığın tarixi qədər qədimdir. Çünki bu anlayışlar insanların rifah halının yüksəlməsini təmin
edən ən əhəmiyyətli istiqamətlərə, tələb və maraqlara uyğun olaraq müəyyənləşir. İbtidai insanın tək qayğısı qida tələbatını ödəmək və özünü
müdafiə etmək olmuşdur. Zaman keçdikcə o,
ağlından və bacarığından istifadə etməklə təbiət
hadisələrindən yararlanmış və təbiətdəki bir sıra
canlıları öz nəzarətinə alaraq həyat şəraitinin
daha üstün olmasını təmin etmişdir. Daha üstün
yaşamaq tərzi haqqında daimi düşünən, bununla
bağlı nələrəsə nail olan və ya axtardığını başqa
insanın həyatında görən insan onu təkrarlayaraq
faydasını görmüş, nəticədə icad etməyə, yaratmağa və “Dünya gör-götür dünyasıdır” deyərək,
başqasından da öyrənmək qənaətinə gəlmişdir.
Yəni, hər bir insanın öyrənməsi üçün hər zaman,
hər addımda yetərli imkanlar və böyük ibrət
dərsləri vardır.
İctimai quruluşlar bir-birini əvəz etdikcə
insanlar birgə yaşamanın əhəmiyyətli olmasını
daha dərindən dərk etmişlər. Sosial və iqtisadi
problemlərin həllində müxtəlif sahələrə aid bilik
və bacarıqlarla yanaşı, birgə yaşayış qaydalarının da əhəmiyyətini dəyərləndirən insanlar bunların gənc nəslə öyrədilməsinin səmərəli olmasını vacib hesab etmişlər. Bu məqsədlə ilk məktəblər açılmış, gənc nəslin öyrədilməsinə başlanılmışdır. Sonrakı dövrlərdə təhsilin səmərəliliyinin artırılmasına can atılmış, bununla bağlı
daima tədqiqatlar aparılmış, alınan nəicələr təkmilləşdirilərək onlardan insanların rifahı naminə
istifadə olunmuşdur.
Bu gün təhsil fərdin cəmiyyətdə inkişafını
təmin edən ən təsirli vasitədir. Dünyanın bir çox
inkişaf etmiş ölkələrinin elmi-pedaqoji ictimaiyyətləri tərəfindən aparılmış tədqiqatların nəticəsi
olaraq təhsilin səmərəliliyi ilə bağlı bir sıra
ümumi fikirlər formalaşmışdır:
 Təhsil, insanın özünə dəyər verməsi, ağlının daha güvənli hala gətirilməsidir.
 Təhsil, bioloji varlıq olan insanın ictimailəşdirilməsi, daha tam və daha mükəmməl
hala gətirilməsidir.
 Təhsil, fərdin davranışlarının şüurlu olaraq tərbiyə olunma prosesidir.
 Təhsil, fərdin cəmiyyət və dövlət üçün
daha faydalı hala gətirilməsidir.

Hər bir dövlətin iqtisadi inkişafını müəyyənləşdirən əsas amillərdən birinə çevrilmiş təhsilin səmərəliliyinə olan maraqlar artmış və bu
sahədə aparılan tədqiqatlar daha da çoxalmışdır.
Təhsilin səmərəliliyi cəmiyyətin daha geniş maraqlarını əhatə edən üstün bir elm sahəsi kimi
formalaşmaqdadır. Təhsilin səmərəliliyinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səylərin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri bu proseslərin davamlı olaraq həyata keçirilməsidir. Təhsilin səmərəliliyinin artırılması, texniki-tərəqqinin son
nailiyyətlərinin və yeni texnologiyaların ölkəyə
gətirilməsi, iqtisadiyyatın idarə olunması hər bir
dövlətin sosial-iqtisadi inkişafının səmərəliliyini
müəyyənləşdirən əsas amillərdir.
Son dövrlərdə bu sahədə aparılmış araşdırmaların nəticələrini nəzərə alaraq təhsilin səmərəliliyinə və nəticəyönlüyünə, inkişafına bilavasitə təsir edən əsas amilləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”dakı beş strateji istiqamətə uyğun olaraq
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
 şəxsiyyətyönlü təhsilin məzmunu;
 effektiv təlim metodları;
 yeni idarəetmə mexanizmləri;
 davamlı və fasiləsiz təhsil infrastrukturu;
 dayanıqlı maliyyələşdirilmə modelinin
qurulması.
İnkişaf etmiş ölkələr təhsil sistemlərini yeniləşdirmək məqsədilə elm və texnikanın son
nailiyyətləri olan yeni bilikləri məktəbə, tədris
olunan fənlərin məzmununa gətirilməsinə çalışırlar. Qloballaşan dünyada bu məsələnin həllində
hədəf qrupu kimi Avropa Şurası tərəfindən tövsiyə edilmiş kompetensiyalar qrupu əsas götürülür.
Qloballaşma prosesləri müxtəlif dövlətlərin təhsil
sistemlərinin qarşılıqlı inteqrasiyasını daha da sürətləndirir. İlk növbədə təhsilalanların şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşdırılması əsas şərtlərdən
biri kimi qəbul olunur. Burada əsas məqsəd və
vəzifə gənclərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri ilə yanaşı, həm də оnlarda humanist insani keyfiyyətlərin inkişafı, təsdiqi, onların cəmiyyət və dövlət üçün yararlı şəxsiyyət kimi
yetişdirilməsidir. Bu məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün məktəb dövlət və cəmiyyətin tələblərini zaman-zaman öyrənməli və şəxsiyyətyönlü
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yeni təhsil proqramlarının məzmununda bunlara
uyğun tənzimləmələr aparmalıdır.
İlk məktəblərin formalaşdığı vaxtdan tədris prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət göstərən çoxlu sayda fəal (interaktiv) metodlar formalaşmışdır: rollu oyunlar, əqli hücum, işgüzar səs-küy, qarşılıqlı nəzarət, tədqiqatçılıq metodu, dəyirmi masa, debatlar, konseptual cədvəl, təlim diskussiyaları, BİBÖ, Tsxem, müzakirə, Venn diaqramı, şaxələndirmə,
söz assosiasiyaları və s. 19-cu əsrin sonunda
Azərbaycanda da idrak fəaliyyətinin mütəşəkkil
təşkil olunduğu bir sıra üsuli-cədid məktəbləri
olmuşdur. “Azərbaycanda ilk üsuli-cədid məktəbləri S.Ə.Şirvani tərəfindən Şamaxıda (1870),
M.T.Sidqi tərəfindən Ordubad (1892) və Naxçıvanda (təxm. 1894), M.M. Nəvvab tərəfindən
Şuşada (təxm. 1895), M.İ Qasir tərəfindən Lənkəranda (təxm.1896) açılmışdır” (1). Bu məktəblərdə də fəal təlim metodları tətbiq olunurdu.
“Əlifba təlimi yeni (sövti) üsulda aparılırdı” (1).
Fəal təlim metodu müəllimin iştirakı ilə
şagirdlərin idrak fəaliyyətinin mütəşəkkil təşkili
və idarə olunması prosesidir. Eyni zamanda bu
anlayışın sinonimi qismində “interaktiv təlim
üsulları” anlayışından da istifadə olunur. Bu metodların adları müxtəlif olsa da vəzifələri təhsilin səmərəliliyinin və nəticəyönlüyünün artırılmasını təmin etməkdir. Bütün fəal təlim metodlarının tətbiqi zamanı bu məsələdə bir “fərdi”,
yəni şəxsiyyətyönlü yanaşmaya da ehtiyacın olması xüsusilə qeyd olunur.
Şəxsiyyətyönlü yanaşmaya aid olan anlayış və xüsusiyyətlərin təhsilalanların fərdi keyfiyyətləri ilə bağlı olması onu digərlərindən
əsaslı olaraq fərqləndirir. Fərdi yanaşma fəlsəfəsinə aydınlıq gətirən nağıllardan birində: “Bir
nəfər dəniz kənarında gəzərkən bir kişinin dənizə nələrisə atdığını görür. Bir az da yaxınlaşdıqda bu kişinin dənizin sahilə atdığı dəniz ulduzlarının yenidən dənizə atdığı bəlli olur. “Bu dəniz
ulduzlarını dənizə niyə atırsınız” deyə ondan soruşur. Dəniz ulduzlarını dənizə atmağa davam
edən kişi “Həyatlarını qurtarmaq üçün” deyə cavab verir. Adam təəccüblənərək “Sahildə minlərlə dəniz ulduzu var. Hamısını dənizə atmağınız imkansızdır. Həm də sizin dəniz ulduzlarını
dənizə atmağınız nəyi dəyişdirəcək ki?” deyə
soruşur. Kişi yerdən bir dəniz ulduzunu da götü8

rüb, onu da dənizə ataraq “Bax, bu dəniz ulduzu
üçün çox şey dəyişdi” cavabını verir.
19-cu əsrin əvvəllərində ingilis alimi Herbert Spencerin təhsilin əsas vəzifələri ilə bağlı
söylədiyi “Bizi yararlı həyata hazırlamaq vəzifəsini təhsil yerinə yetirməlidir” kimi yeni fikri
pedaqoji ictimaiyyətdə geniş müzakirələrə səbəb oldu. O, təlim-tərbiyə prosesində şəxsiyyətyönlü tərbiyənin daha üstün olması ilə bağlı
fikirlərini inkişaf etdirərək yazırdı: “Elə etmək
lazımdır ki, uşaqlar şəxsi kəşflərini və şəxsi nəticələrini özləri əldə etsinlər. Onlara mümkün
olduqca az izahat vermək lazımdır ki, özləri
daha çox kəşflər etsinlər” (7). Bu ideyalara söykənən və onları daha da inkişaf etdirən digər ingilis pedaqoqu Aleksandr Sazerland Nillin
1924-cü ildə Haym-Redjisdə açdığı Sammerxil
məktəbi isə təhsil alanların fərdi keyfiyyətlərinə
xüsusi diqqət yetirilməsi ilə fərqlənirdi. Bu
məktəbin əsas prinsiplərindən biri təhsil alanların fizioloji və psixoloji yetkinliyinin nəzərə
alınması, dərslərə davamiyyət və yaş həddinin
sərbəst olması idi. Nill hesab edirdi ki, uşaqlar
nə vaxt oxumağa hazır olduqlarını özləri yaxşı
dərk edirlər. Təhsil uşağı sevməklə, onun psixi
aləmini, fikir dünyasını tanımaqla başlayır. Nill
inanırdı ki: “Uşaq fitrən müdrik və təşəbbüskardır və onun gələcəyi də özünəməxsusdur. Yaşlıların hər hansı bir təsirindən azad olmaqla o, bütün imkanlarından istifadə edərək maksimum
təkmilləşəcəkdir” (8).
Respublikamız müstəqillik qazandıqdan
sonra qarşılaşdığımız prоblemlərdən biri də təhsilin məqsədlərinin dəyişməsi ilə yanaşı, onun
həm də humanist, şəxsiyyətyönlü kоnsepsiyaya
yönəldilməsi oldu. Təhsil haqqında dövlət siyasətinin əsas prinsipləri оlan humanistlik, demоkratiklik, bərabərlik, millilik, dünyəvilik və s. kimi
məqsədləri həyata keçirməklə yanaşı, Azərbaycan dövləti təhsil sistemi qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın milli ənənələrinə, ideyalarına, demоkratiya prinsiplərinə, insan hüquqları
və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvər, ölkəsinə sadiq оlan, müstəqil, yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək kimi vəzifələri
də müəyyənləşdirdi.
Bu prinsiplər zaman-zaman bir çox təhsil
proqramlarında öz əksini tapmaqla yanaşı, islahatların sistemli və məntiqi davamı оlaraq
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
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üzrə Dövlət Strategiyası”nda da öz əksini tapmış və “Birinci strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasına yönəlmişdir....” (3).
Strategiyada şəxsiyyətin formalaşmasında
təkcə bilik, bacarıq, vərdiş və müəyyən fəaliyyətlə bağlı funksiоnal hazırlıqlar deyil, onun
şəxsi keyfiyyətlərə: ictimai fəallıq, yaradıcılıq,
təşəbbüskarlıq və s. kimi humanist xüsusiyyətlərə malik şəxsiyyət yetişdirilməsi əsas tələblərdən biri olaraq qeyd olunur. Belə fərdi keyfiyyətlərin tərbiyə olunması məqsədilə aparılan təlim prosesində fərqli məqsədlər həyata keçirilir.
Təhsilalana mövcud sosial təcrübənin öyrədilməsi ilə yanaşı, müxtəlif təhsil proqramlarında
nəzərdə tutulan bilik, bacarıq və vərdişlər də
öyrədilir. “Bu prinsip təhsil prosesinin subyektləri arasında münasibətlərin dialoqlaşdırılmasını, təhsilalanın fəallaşdırılması üçün prosesin
problemləşdirilməsini, təlim prosesinə hər bir
öyrənənin real şəxsi təсrübəsinin daxil edilməsini və təlimin subyektin fərdi yaradıсılığının
inkişaf etdirilməsinə yönəldilməsini-fərdiləşdirilməsini nəzərdə tutur (2).

Səmərəli və nəticəyönlü öyrənmə prosesində hər bir təhsilalana ilk növbədə “öyrənməyi
öyrətmək” lazımdır ki, onlar bu problemləri
müstəqil və fasiləsiz olaraq həyata keçirə bilsinlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu gün Azərbaycanda təhsil və onun səmərəliliyi, nəticəyönlülüyü dedikdə hər şeydən əvvəl elmi məlumatların əzbərlənməsi və onların test şəklində cavablandırılması başa düşülür. Son dövrlərdə test
üsulunun belə məşhurlaşmasına səbəb onun
tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi, ali və
orta ixtisas təhsili məktəblərinə, dövlət qulluğuna qəbulda yeganə əsas vəzifə olmasıdır. Bunları qabaqcadan bilən gənclər, abituriyentlər müvəffəqiyyət qazanmaq xatirinə əzbərçiliyə can
atırlar. Belə olan halda təhsilalanlar müasir dövrün tələb etdiyi bir sıra fərdi keyfiyyətlərin vacibliyini unudur, onları qazanmırlar. Peşə fəaliyyətinə başladığı ilk gündən onlar bu qüsuru hiss
etsələr də artıq fürsət əldən çıxmış olur. Ona
görə də gənclər peşə yararlığına uyğun bəzi
bilik və bacarıqların qazanılması üçün yeni yollar axtarmaq məcburiyyətində qalırlar. Belə
keyfiyyətlərin formalaşdırılmasına təhsilin ilk
pilləsindən başlamaq lazımdır.
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Внесена ясность в понятие эффективного образования, направления его развития и пути, ведущие к
результативному образованию.
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Эксперт должен понимать специфику
работы изнутри, ведь большая ее часть
никогда не попадает в зону публичного внимания.
А.М.Моисеев
Современный этап развития отечественного образования в связи с реструктурированием его сфер, с введением инновационной системы оценки его качества специальное место отводится экспертам, способным
действовать в условиях нового развития.
«Эксперт понимает, что представляет собой
история того предмета, которым он занимается, каково положение дел сейчас, в чем
есть проблемы и какие пути их решения
можно предложить» [1]. Эксперт в образовании характеризуется особой ответственностью его перед образовательным учреждением. С этой позиции он нуждается и должен быть в доверии со стороны всех субъектов образовательного процесса. Следовательно, вопрос экспертов и уровень их профессиональности сегодня становится более
актуальным. Об этом свидетельствует третье
стратегическое направление (создание прозрачных и эффективных механизмов управления, ответственных за результаты в образовании) из документа «Государственные
стандарты по развитию образования в Азербайджанской Республике». В рамках данной
статьи оно устремлено на вовлечение экспертов в педагогическую экспертизу, в приня-

тии решений по внесению продуктивных изменений в высшем образовании. Из этого
выказывается, что одной из важных методологических проблем в высших школах - это
задача избрания экспертов из профессорскопреподавательского состава в определенной
области.
Следует, отметить одно из изъянов в
этом вопросе, который встречается сегодня в
образовании. Это, например, в процессе осуществления экспертизы обнаруживаются,
порой, отдельные подходы эксперта в проведении избранного им процедуры экспертной
оценки, которая не содержит достаточного
глубокой теоретической проработки, но
существенно влияющее на ее результаты. В
частности, это происходит тогда, когда в
высшем образовании идет массовое привлечение ученых, профессорско-преподавательского состава к проведению экспертиз, думающих, что они могут быть экспертами.
Однако обнаруживается, что они не достаточно являются ими.
Возникает вопрос: В чем причина
недостаточности?
Причиной служит значительное влияние на результат экспертизы субъективных
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факторов. И это, естественно, приводит к
ошибочному оцениванию его текущего состояния и эффективности образования, к
выявлению направления его дальнейшего
совершенствования и развития. Такие результаты повергают к отрицательным последствиям для образовательных практиков, нацеливающихся в своей деятельности на
приобретенный результат.
Зарождаются другие вопросы: Кто
такой эксперт? В чем отражается его статус? Какие критерии и требования предъявляются ему?
Чтобы ответить на эти вопросы необходимо вникнуть в сущность специфической работы эксперта. В соответствии с этим в пределах этой статьи рассматриваются статус
эксперта и особенности его профессионализма, которые воспроизводятся в критериях и
требованиях, предъявляемых к нему.
Безусловно, сегодня в отечественном
образовательном процессе в связи с расширением его технических возможностей большое значение приобретают проблемы доказывания и доказательств их качества. Разумеется, что здесь заключение эксперта важно
как инструмент доказывания. Однако для получения плодотворно качественного заключения, соответствующего требованиям допустимости, достоверности и полноты, требуется эксперт, обладающий специальными
познаниями и соответствующей квалификацией, благодаря которым его профессиональным качествам и личности придается специфическое значение, формирующее его профессиональный статус.
Обзор научно-педагогической литературы показывает, что порядок проверки
требований, предъявляемые к лицу, привлекаемому в качестве эксперта, четко не
регламентирован. Тем не менее, существует
определенная практика представления сведений о кандидатуре эксперта, которые могут служить основанием его принятия или
отстранения и которые обозначаются как
важная составляющая статуса педагогического эксперта.
Среди требований четыре в цельности
воспроизводят специфику профессионализма
эксперта, исходящие, в первую очередь, из
12

принципов его экспертной деятельности, которые, в основном, структурируют компоненты ее функционирования. Первое - это
ответственность, выступающая как главное требование, предъявляемое к нему. Второе, компетентность - это значит, что
эксперт должен иметь надлежащее образование и опыт работы, владеть специальными знаниями. Третье, независимость - это
значит, что эксперт обязан не находиться,
как в настоящее время, так и ранее в служебной или иной зависимости от органа или
лица, назначивших экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела, а
также в родстве или свойстве с кем-либо из
заинтересованных лиц. Четвертое, беспристрастность - это значит, у эксперта
отсутствует личной (прямой или косвенной)
заинтересованности в исходе дела, а также
иных обстоятельств, ставящих под сомнение объективность эксперта.
Особо отметим, что не адекватность
одному из этих требований служит причиной аннулирования эксперта из списка кандидатур на экспертизу. Поэтому важно и
необходимо проконтролировать наличие у
них этих четырех причин.
Заметим, что в отличие от требований компетентности проверка независимости и беспристрастности эксперта представляет значительную сложность. В связи
с этим будет целесообразно, чтобы все лица,
участвующие в экспертизе, самостоятельно
отслеживали их наличие и указывали на них.
Подчеркнем, что объективность эксперта + всесторонность и полнота его профессиональных знаний (общие представления,
главные составляющие знания) об исследуемом им предмете и объекте являются не
второстепенными требованиями, которые
предъявляются к нему, когда привлекают его
для экспертизы.
Еще, степень устойчивости мнения
эксперта по предмету его экспертирования
считается важным. Потому что он должен
«по своим морально-этическим качествам
обоснованно признаваться третьим лицом,
способным давать независимое от внешних
влияний и собственной выгоды суждение по
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поставленному перед ним вопросу, то есть
отсутствие склонности к конформизму» [2].
Все это свидетельствует о том, что
эксперт - особое лицо, которое несет
ответственность за данное им экспертное
заключение и, которое он должен составить мотивированно. Однако бывает и так,
«какими бы он не обладал качествами, все
равно от субъективизма не уйдет, следовательно, всегда будет что-то спорное, не
согласуемое с объектом экспертизы» [3].
Однако, если будет разногласие по поводу
заключения, то и в этой ситуации он обязан
дать сообщение. Его уведомление будет
говорить о том, что он не имеет возможности представить полное заключение по
причине непригодности, или недостаточности представленных материалов, или выхода
поставленных вопросов за пределы специальных знаний эксперта. Это и является очередной особенностью специфики его работы.
В образовании во время проведения
экспертизы эксперты, привлекаемые к ее проведению, в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, среди которых основными являются исключение корыстных действий, конфиденциальность информации, взаимоотношения с коллегами, правила взаимодействия с представителями организаций,

осуществляющих образовательную деятельность. Обязательными личными качествами
эксперта являются порядочность, правдивость,
искренность, честность. Непременным условием профессионализма эксперта является
неподкупность. Все они в цельности представляют совокупность моральных и нравственных обязательств и требований, основанных
на общепризнанных этических нормах.
Появляется непроизвольный вопрос:
Какие свойства главные в критериях отбора
кандидатов в эксперты?
Главное в критериях отбора экспертов
в образовании акцентируется, в основном, на
четырёх свойствах: 1) Компетентность эксперта в определенном профиле (направлении) деятельности. 2) Валидность экспертного заключения (соответствие заключения
критериям). 3) Отсутствие личной заинтересованности в результатах конкурса. 4) Отсутствие выраженной тенденции к искажению
оценок [4].
В чем отражаются причины искажения оценок экспертами?
Причины искажения оценок экспертами делятся на осознанные и не осознанные,
которые схематично представляем таким
образом: таблица № 1

Причины искажения оценок
Осознанное
искажение

Преднамеренное
искажение оценок
(завышение или
занижение)

Неосознаваемые искажения
1) Избегание крайних оценок:
- занижение высоких показателей;
- завышение низких показателей.
2) Завышение значимости одного критерия над всеми другими.
3) Психологические личностные особенности эксперта:
а) лидер - стремление к доминированию своих оценок над другими;
б) комфортность - соглашается с мнением других (большинства);
в) конфликтный эксперт оспаривает даже то мнение другого эксперта, с
которым уже внутренне согласен.

Следуют другие вопросы: Сколько этапов проходит эксперт в кандидатуры? Какие два блока требований составляют рейтинг экспертов среди профессорско-преподавательского состава? Какие главные требования обосновывают целесообразность
критерий отбора экспертов для педагогической экспертизы?

Ответ сформулируем в ниже представленной модели на основе резюмирования
всего выше изложенного. Данная модель показывает реестр значимых условий, указывающих на избрание надежного эксперта с
которым предпочтительно работать. Схематично это представим таким образом: схема
№ 1.
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Модель отбора педагогического эксперта среди профессорскопреподавательского состава высших школ

Первый этап
рассматривает документы, представленные претендентом и принимает решение по вопросу о допуске его к второму этапу.

Первый блок
Параметры оценки компетенции деятельности экспертов (критерии):

Второй этап
проводит квалификационный экзамен в форме устного анкетирования или письменного тестирования.

Рейтинг педагогических
экспертов и
их отбор по
двум блокам
требований:

- соответствие профильного образования и должностное положение
(позволяет оценить квалификацию
эксперта)
- ученая степень / звание (позволяет оценить
владение предметной областью, способность к
анализу и самоорганизации)

- стаж работы научной или практической работы в определенной сфере (позволяет оценить
степень схвата проблем в предметной области,
возможность системного подхода к оценке и
анализу проблем)

- количество публикаций по данному направлению (позволяет оценить актуальность
деятельности эксперта)

Второй блок
Индивидуальные характеристики экспертов, отражающие их мотивации и потребности (критерии):

- уровень независимости
(административной и экономической)

- адаптивность к внешней среде
- адаптивность к внешней среде

- характеристика эмоционального и
интеллектуального потенциала эксперта

Компетентностный уровень экспертной оценки

- количество сертификатов (позволяет оценить опыт экспертной работы, степень вовлеченности эксперта в тематику и проблематику проводимых экспертиз)

- количество сформулированных экспертных
заключений (позволяет оценить уровень компетентности эксперта и достоверность экспертных заключений)
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Может ли эксперт знать лично автора работы, которую он оценивает, или
же учреждение, в которой он работает?
Будет целесообразно, когда «эксперт
будет любой человек не из нашего города»
[5]. Однако, если он и будет из «нашего города», например, в общеобразовательной
школе, то во что бы то ни стало «когда
эксперт анализирует урок, должен видеть
педагогические закономерности и на их
основе строить деятельность, выявить возможные ошибки, предложить более плодотворную модель построения урока» [6]. Это
не маловажный фактор, обусловливающий
его статус.
С учетом нестандартности проводимых
педагогических экспертиз можно сформулировать очередной вывод о специфике профессионализма педагогического эксперта, о
том, что эксперт - это высококомпетентное
лицо, имеющее специальный опыт выработки оценки в конкретной сфере образования.
Актуальность. Сегодня вопрос эксперта в
образовании приобретает особую актуальность.

В соответствии с этим необходимо изучение
специфики профессионализма педагогического
эксперта, требуется определение критерий и
требований к его отбору соответственно
государственным стратегиям отечественного
образования.
Научная новизна. На современном этапе
педагогический эксперт рассматривается как
предмет научного познания, целью, которого
является формирование исследовательского
взгляда на разработку модели по отбору
экспертов, вносящие существенные изменения в
систему оценки уровня развития отечественного
образования.
Теоретическая
значимость
статьи
заключается в том, что в ней освещены
методологические
основы
(критерии
и
требования) профессионализма педагогического
эксперта, обосновывающие специфичность его
статуса.
Практическая
значимость.
Научно
теоретически обоснованная модель по отбору
экспертов
среди
профессорскопреподавательского состава для педагогической
экспертизы является полезным материалом для
курсов высших школ.
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XÜLASƏ
Bu gün ekspert təhsildə aktualdır. Мəqalədə pedaqoji ekspertin professional xüsusiyyətləri araşdırılır.
Pedaqoji ekspertin statusuna haqq qazandıran müəyyən meyarlar və tələblər öz ifadəsinin tapır. Ali məktəb
professor-müəllim heyəti arasında pedaqoji ekspertiza üçün ekspertlərin seçilməsi modeli təqdim olunur.
N.Sh. Muradova
SPECIFICITY OF THE PEDAGOGICAL EXPERT'S PROFESSIONALISM: CRITERIA AND
REQUIREMENTS
SUMMARY
Today the expert in education is relevant. In accordance with this, this article examines the specifics of
the professionalism of the pedagogical expert. Criteria and requirements specifying its status are indicated. A
model for selecting experts among the teaching staff of higher schools for pedagogical expertise is presented.
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Müəllim Azərbaycanda ən hörmətli insandır.
Müəllimlər Azərbaycan cəmiyyətinin elitasıdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyə qovuşduqdan sonra milli təhsil sahəsində dünya
standartlarına uyğun fundamental islahatların
aparılması, təhsilimizin milli, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik, dünyəvi prinsiplər əsasında formalaşdırılması aparıcı amillərdən biri olmuşdur.
Təhsil sistemində əsas problemlərdən biri
müəllim hazırlığı ilə bağlıdır. Pedaqoji profilli
orta ixtisas təhsili müəssisələrində aparılan
müəllim hazırlığının məzmununda əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri etmək lazımdır.
Müəllim əməyinin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, onun obyekti və məhsulu insandır, onun mənəvi və daxili aləmidir. Müəllim cəmiyyətdə tutduğu mövqedən asılı olmayaraq həmişə insanın formalaşması prosesində iştirak
edir. Elə buna görə də müasir dünyada müəllimlik sənəti ən gərəkli peşələrdən biri hesab olunur.
Bu baxımdan pedaqoji təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir beynəlxalq təcrübə və
milli ənənələr əsasında onun məzmununun və
strukturunun yeniləşdirilməsi, təlim və tərbiyənin vahidliyinin təmin olunması, pedaqoji təhsil
müəssisələrinin rolunun artırılması işi ən mühüm vəzifələrdən biridir.
Respublikanın dövlət təhsil siyasətinin
başlıca məqsədi sadaladığımız konseptual prinsiplər əsasında milli təhsilimizin inkişafına imkan və şərait yaratmaqdır.
Təhsil sistemində əsas problemlərdən biri
müəllim hazırlığı ilə bağlı olduğu üçün pedaqoji
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profilli orta ixtisas təhsili müəssisələrində aparılan müəllim hazırlığının məzmununda da əsaslı
keyfiyyət dəyişiklikləri etmək lazımdır. Diplom
alıb müəllimliyə başlayan məzunlar çox vaxt
pedaqoji-psixoloji məsələlər, müasir təlim texnologiyaları barədə səthi məlumata malik olurlar. Onların praktik hazırlığına, pedaqoji ünsiyyət və idarəetmə bacarıqlarına yiyələnmələri
üçün pedaqogika, psixologiya, metodika fənləri
ilə yanaşı fəal-interaktiv təlim metodlarına da
bələd olmaları zəruridir.
Bu məqsədlə orta ixtisas təhsilinin təkmilləşdirilməsi üzrə perspektiv inkişaf istiqamətlərini belə müəyyənləşdirə bilərik:
-Orta ixtisas təhsilinin məzmununun təkmilləşdirilməsi, yeni kurikulumun hazırlanması;
-Əmək bazarının tələblərinə və cəmiyyətin
inkişaf perspektivlərinə uyğun kadr hazırlığı sisteminin yaradılması;
-İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təchizatın gücləndirilməsi;
-Orta ixtisas təhsili müəssisələri şəbəkəsinin optimallaşdırılması;
-Təhsil müəssisələrində idarəetmə və
planlaşdırma bacarıqlarının gücləndirilməsi.
Orta ixtisaslı pedaqoji kadr hazırlığına
müasir mövqedən yanaşmalardan biri də beynəlxalq təcrübələrə əsaslanan yeni metodları, yeni
təlim texnologiyalarını, mütərəqqi metod və vasitələri, hər hansı fəaliyyətin təhlil edilməsinin
və qiymətləndirilməsinin metodlarını özündə
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birləşdirən, istiqamətin məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum tələbləri əhatə edən dövlət standartlarına və baza təhsil proqramına tam
keçidin təmin olunmasıdır.
İxtisasın mahiyyətinə uyğun fənlərin paylanması, dərs saatlarının miqdarının mütənasib
bölünməsi, fənlərin çətinlik dərəcəsinə uyğun
yerləşdirilməsi, təcrübi və sinif-məşğələ işlərinin yerinə yetirilməsində yeni mütərəqqi metodların tətbiqi beynəlxalq standartlara uyğunlaşma
nəticəsidir.
Buna görə də hazırki dövrdə pedaqoji hazırlıq peşəkar, səriştəli, pedaqoji fəaliyyətin ictimai əhəmiyyətini dərk edən, onun nəticələri
üçün məsuliyyət daşıyan müəllim şəxsiyyətinin
formalaşmasını, cəmiyyətin inkişafını və sosial
sabitliyin yaranmasını təmin etməlidir.
Müasir dövrün tələblərinə cavab verən
yüksək ixtisaslı pedaqoji kadrların hazırlanmasını təmin etmək üçün Azərbaycan təhsil sisteminin milli dəyərləri saxlanılmaqla onun dünya
təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi, məzmunca əsaslı dəyişikliklərin aparılması vacibdir. Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq tədris planlarının, fənn proqramlarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin, metodik ədəbiyyatların ekspertiza olunması və onların təkmilləşdirilməsi, tədris olunan fənlərin məzmununun yeniləşdirilməsi, təhsilin məzmununda
inteqrasiya modellərinə keçidin təmin olunması,
təhsil sisteminin müasir tələbata cavab verəcək
səviyyədə kompüterləşdirilməsi və s. işlər həyata keçirilməlidir.

İlkin müəllim hazırlığı və pedaqoji təcrübənin təşkili sahəsində hələ də həllini gözləyən
problemlər sırasına müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üzrə bacarıqların formalaşmasında həlledici amillərdən biri pedaqoji
təcrübə və onun təşkilidir.
Məlumat üçün qeyd etmək lazımdır ki,
Rusiya Federasiyasının orta ixtisas təhsili sistemində istifadə edilən tədris planlarında bütün
növ təcrübələrin təşkil edilməsi və keçirilməsində həftələr üzrə təcrübə saatlarının miqdarı dəqiqliklə təcrübənin növü üzrə göstərilir.
Mövcud qaydalara görə pedaqoji təcrübənin vəzifəsi tələbələrin orta ixtisas təhsili məktəblərində aldıqları nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək və dərinləşdirməkdən, təcrübə zamanı
aparılan təlim-tərbiyə işlərində bunlardan yaradıcılıqla istifadə etməkdən, tələbələrə uşaqlarla
və yeniyetmələrlə aparılan təlim-tərbiyə işlərini
müşahidə və təhlil etmək bacarığı aşılamaqdan,
psixologiya, pedaqogika, ixtisas metodikaları,
fiziologiya, gigiyenaya aid biliklərə istinad etməklə və şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tələbələrə təlim-tərbiyə işi
aparmağı öyrətməkdən, ixtisas üzrə yeni pedaqoji texnologiyaları tətbiq etmək bacarığı formalaşdırmaqdan və s. ibarətdir.
“Tələbələrin biliyinin çoxballı sistemlə
qiymətləndirilməsinə dair Əsasnamə”yə görə
pedaqoji təcrübənin nəticələri də çoxballı sistemlə qiymətləndirilməlidir. Bizim fikrimizcə,
tələbələrin ümumtəhsil və orta ixtisas məktəblərində keçirdikləri vaxt bölgüsü təxminən aşağıdakı kimi olmalıdır:

Tədris illəri

Məktəblərdə keçirilən vaxt (%-lə)

I il
II il
III il
IV il

10
20
35
60

Cədvəldən göründüyü kimi, tələbə ilk üç
il ərzində vaxtının əsas hissəsini orta ixtisas
məktəbində keçirməli, lakin ümumtəhsil məktəbinə də baş çəkməlidir. IV kursda isə vaxtının
əsas hissəsini ümumtəhsil məktəbində keçirməli
və zəruri hallarda orta ixtisas məktəbinə də getməlidir. Təcrübə keçənlərin orta məktəb və sinif
həyatında fəal iştirakı təmin olunmalıdır.

Orta ixtisas məktəblərində
keçirilən vaxt (%-lə)
90
80
65
40

Pedaqoji təcrübələrin müasir tələblər baxımından təşkil olunması vəziyyətini öyrənmək
məqsədilə Bakı Humanitar və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci tələbələri arasında müvafiq
sorğu keçirilmişdir. Rəyi soruşulanların əksəriyyəti mövcud tədris planlarında bir sıra fənlər,
xüsusən də mədəniyyətşünaslıq, fəlsəfə tarixi,
politologiya və s. çox vaxt ayrıldığını qeyd etmişlər, bu saatların bir qədər azaldılmasını, əvə-
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zinə digər fənlərin, o cümlədən Azərbaycan dili,
xarici dillər, metodikaya ayrılan saatların artırılmasını, qərb ölkələri tarixinin və s. öyrənilməsini məqsədəuyğun saymışlar.
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki:
-müəllim hazırlığı proqramları eyni səviyyədə və eyni standartlara uyğun deyil;
-ilkin müəllim hazırlığı proqramlarında
müəllimlərlə tələbələrin təmas vaxtı (dərs yükü)
beynəlxalq normalarla müqayisədə çoxdur;
-ilkin müəllim hazırlığı proqramları birbaşa olaraq müəllim hazırlığı ilə bağlı olmayan
fənlərlə yüklənmişdir;
-ilkin müəllim hazırlığında tələbələrin
daha çox nəzəri hazırlığı yoxlanılır; onların
müəllimlik üçün vacib olan bilik və bacarıqlarının yoxlanılmasına o qədər də fikir verilmir;
-stimullaşdırma amilləri olmadığından
müəllimlərin öz peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməyə şəxsi marağı azdır;
-pedaqoji ixtisaslara tələbələrin seçilməsi
və qəbul edilməsi üçün meyarlar hazırlanmalıdır
(qabiliyyət tələb edən imtahanlar).
Müəllim hazırlığı sahəsindəki pərakəndəliyi, tədrisin məzmunu və təşkilində yol verilmiş
nöqsanları nəzərə alaraq, aşağıdakı təklifləri
irəli sürürük:

1. Müəllim hazırlığı kurikulumu təkmilləşdirilməli;
2. Orta ixtisas məktəblərinin maddi-texniki baza və tədris bazası müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılmalı;
3. Dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması işini sürətləndirməli;
4. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə
təchizatına kömək etməli;
5. Əhalinin və əmək bazarının ehtiyaclarını nəzərə alaraq mütəxəssis hazırlığının həcmi
və profil strukturu formalaşdırılmalı;
6. Müəllimlər üçün kateqoriya daxili artımları və stajla yanaşı yenilikçi təşəbbüsləri nəzərə alan əmək haqqı mexanizmi yaradılmalı;
7. Ümumtəhsil məktəbləri ilə pedaqoji
kadr hazırlığı aparılan orta ixtisas təhsili müəssisələri arasında sıx əlaqə yaradılmalıdır.
Problemin aktuallığı: pedaqoji kadr hazırlığında pedaqoji təcrübəyə verilən önəm, pedaqoji təcrübənin tələbələrin qabiliyyət və bacarıqlarının üzə
çıxarılmasında rolu müəyyənləşir.
Problemin yeniliyi: Məqalədə pedaqoji ixtisaslar üzrə keçirilən təcrübənin nəzəri təlimlə əlaqəli
bölgüsü təhlil edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Pedaqoji kadr
hazırlığında pedaqoji təcrübə biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün əsasdır

ƏDƏBİYYAT
1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 2009.
2. Ali (orta ixtisas) təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi haqqında
Əsasnamə, ARNK, 26.09.2008, 221 № li qərar.
3. Abbasov A.N. Pedaqogika: Orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2013.
4. Mehrabov A.O. Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri. Bakı: Mütərcim, 2007.
5. “Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı”. ARNK-nin 23 aprel 2010-cu il tarixli,
76 №-li qərarı.
6. “İxtisaslar üzrə Təhsil Proqramının strukturu”. Təhsil Nazirliyinin 02 iyun 2010-cu il tarixli, 718
№-li əmri.
Б. Мамедова
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
РЕЗЮМЕ
Один из современных подходов подготовки учителя – переход к образовательным программам,
охватывающим минимальные требования компетентного и профессионального развития учителей.
Статья повествует о своеобразии педагогического труда, его месте, занимаемом в обществе.
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Ümumtəhsil məktəblərinin əsas istiqamətlərində gənc nəslin fiziki cəhətdən hərtərəfli
inkişaf etdirilməsi, onların sağlam və gümrah
böyümələri, əməyə və Vətənin müdafiəsinə həqiqi şəxsiyyət kimi yetişməsinin daim diqqət
mərkəzində saxlanılmasını əsas vəzifələrdən biri
kimi qeyd edir. Söz yox ki, bu məsələnin səmərəli həllinə əsasən ibtidai siniflərdən başlanması
bir nömrəli məsələ kimi də həll olunmalıdır.
Bildiyimiz kimi fiziki tərbiyə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil proses kimi, gənc nəslin
sağlamlığını təmin etməyə, onun fiziki qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə, mütəhərrik vərdişlərin və bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət
edir. Fiziki tərbiyə şagirdlərin bədən quruluşunun mütənasibliyində, qamətin gözəlliyində, hərəki keyfiyyətlərin inkişaf və formalaşdırılmasının təzahürüdür. Fiziki tərbiyə şagirdlərdə
əməkdə iştirak etmək vərdişləri, iradə, kollektivçilik, əzmkarlıq və s. keyfiyyətləri inkişaf etdirir, onları Vətənin müdafiəsinə hazırlayır. Fiziki
tərbiyə insan sağlamlığının mühüm şərtidir.
Uşaqların fiziki inkişafına bədəncə möhkəm və sağlam olmasına daim qayğı və kömək
göstərməliyik. Dövlət səviyyəsində də bu sahədə işlərə həmişə dəstək və yüksək qayğı göstərilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün zamanlarda böyüməkdə olan
nəslin sağlamlığına qayğı göstərilməsini tələb
etmişdir. Ümummilli liderimiz gələcək nəslin
sağlamlığının qorunmasını müstəqillik dövründə
də ən ümdə vəzifələrdən saymaqla, onun borc
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olmasını da xüsusən vurğulamışdır. “Böyüməkdə olan nəslin fiziki inkişafına daha çox diqqət
verilməli, bədən tərbiyəsinin tədrisini yaxşılaşdırmalı, hər bir məktəbdə səmərəli idman məşğələləri üçün şərait yaradılmalı, uşaqlar fiziki
cəhətdən hər vasitə ilə möhkəmləndirilməli, onların sağlamlığına qayğı göstərilməlidir”. “Biz
respublikamızda əhalimizin, millətimizin sağlamlığın haqqında düşünürük, xalqımızın gələcəyi üçün də düşünməliyik. Bu bizim vəzifələrimizin içərisində ən böyük, ən əhəmiyyətli vəzifədir”. Ulu öndər Azərbaycan xalqının genetik
quruluşunun fiziki cəhətdən möhkəm və iradəli
olduğunu da vurğulamışdır. “Xalqımız, millətimiz genetik xüsusiyyətlərinə görə fiziki cəhətdən sağlam insanlardan ibarət olan xalqdır, millətdir. Fiziki sağlamlıq və fiziki güc, mənəvi
sağlamlıqla bərabər Azərbaycan xalqına, millətinə xas olan xüsusiyyətlərdi. Azərbaycanda
da idmanın, fiziki tərbiyənin kütləvi surətdə
inkişaf etməsinə ciddi fikir verməliyik. Bu bizim vəzifəmizdir, borcumuzdur. Bu xalqımızın
gələcəyidir, gələcək nəsillərin daha sağlam olmasının əsasıdır. Biz idmana, fiziki tərbiyəyə
qayğı göstərərək millət, xalq, vətən qarşısında
öz borcumuzu yerinə yetiririk”.
Müşahidələr və qabaqcıl iş təcrübələri
göstərir ki, şagirdlər fiziki hərəkətlərlə müntəzəm və ardıcıl, elmi əsaslar üzrə məşğul olduqda, onların zehni və fiziki sağlamlığı hərtərəfli
yaxşılaşır, əzələ gücü yüksəlir və onlarda müxtəlif formal çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün
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bacarıq və vərdişlər müsbət keyfiyyətlərlə formalaşır. Bədən tərbiyəsi və idman sağlamlığı
uzun müddət saxlayan, ömrü uzadan faydalı
vasitədir. Hər hansı fiziki hərəkətlərin icrasında
əzələlərin gözə görünməyən hərəkət mexanizmi
fəaliyyət göstərir. Bu da əzələlərin vəziyyətinə,
hərəkət fəallığına, hərəkət sürətinə və iş qüvvəsinə müsbət təsir edir. Məsələn, partadan qalxıb,
sıra ilə idman meydançasına getdikdə əzələ sadəcə olaraq iş qüvvəsi sərf edir. Lakin orada
qaçdıqda, tullandıqda, cisim atdıqda isə əzələ
mürəkkəb və müxtəlif iş görür. Bu zaman əzələlər tez-tez yığılıb-açılmaqla hərəkətə gəlir, fəallaşır. Bədən tərbiyəsi kiçikyaşlı uşaqlarda baş
verən onurğa əyriliyi, yaxındangörmə və s. qarşısını almağa da qadirdir. Keçən əsrdə adamların ağlına belə gəlməzdi ki, indiki nəsil 2 m 28
sm hündürlüyə tullanacaq, 100 m məsafəni 9,9
saniyəyə qət edəcək, 600 kq ağırlıq (ştanqla)
qaldıracaqdır. Bütün bunlar əzələ hərəkəti ilə
əzələnin bir vəhdət təşkil etməsi nəticəsində
əmələ gəlir. A.N. Radişşevin ifadəsinə görə
“Güc işlətdikcə bədən möhkəmlənir, bu isə insanı ruhən saflaşdırır və ya bədən hərəkətləri insanı möhkəmləndirdiyi kimi, düşünməyi və insan
ağlını itiləşdirir “.
Ölkəmizdəki mövcud sosial-məişət, ekoloji, gigiyenik və psixoloji şərait uşaqların orqanizminin sağlamlıq vəziyyətinə çox pis təsir
göstərir. Göstərilən amillər bu və ya digər səviyyədə dünyanın əksər ölkələrində körpələrin və
uşaqların ölüm səviyyəsinin yüksəlməsində,
uşaq və yeniyetmələrdə xroniki xəstəliklərin faizinin artmasında (60-70 %-ə qədər) özünü göstərir. Uşaqlarda anadangəlmə və alınma xəstəliklərin, məktəbi bitirmə ərəfəsində sağlamlıq
vəziyyətində pozuntuları olan uşaqların sayının
artması müşahidə olunur.
Ümumtəhsil məktəblərində, o cümlədən
ibtidai siniflərdə fiziki tərbiyəyə ayrılan saatların miqdarı yetərincə deyil. Əvvəlki dövrlərdə
olduğu kimi, yenə də zəruri bilik, bacarıq və
vərdişlərə malik şəxsiyyətin yetişdirilməsi ön
plana çəkilmiş, təhsilalanların sağlamlığının təmin olunması və qorunmasına yox, onların zehni inkişafına üstünlük verilmişdir. Halbuki müasir təhsil sistemi təhsilalanların sağlamlığının təmin olunmasına, qorunmasına və sağlam həyat
tərzi mədəniyyətinin formalaşdırılmasına xidmət etməlidir.

Statistika göstərir ki, hal-hazırda məktəbə
qəbul olunan uşaqların 1/4 artıq xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkir, məktəb yaşlı uşaqların
yarıdan çoxunun fiziki və psixi sağlamlığında
pozuntular mövcuddur. Ali məktəb tələbələrinin
yarıdan çoxu stasionar müalicəyə ehtiyac duyur,
müəllimlərin, demək olar ki, 2/3-si xroniki xəstəliklərdən əzab çəkir. Cəmiyyətdə təhsilalanların və təhsilverənlərin sağlamlığının belə durumu yalnız sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və ekoloji amillərin deyil, həmçinin tədris müəssisələrindəki mövcud təhsil təcrübəsinin göstərdiyi
mənfi təsirin nəticəsidir. Belə ki, göründüyü
kimi, təsbit olunmuş məktəb təhsil sistemi ənənəvi olaraq yenə də şəxsiyyətin sağlamlığına deyil, əsasən və ilk növbədə onun zehni (intellektual) inkişafına yönəldilmişdir.
Heç bir yüksək texniki nailiyyət insanların
səhhətinin qorunması və möhkəmləndirilməsi ilə
müqayisə oluna bilməz. Ona görə də insanların
sağlamlığı antik dövrdən insanların diqqət mərkəzində olmuşdur. Hələ antik dövrdə “sağlam
bədəndə sağlam ruh olar” yunan atalar sözünün
yaranması da təsadüfi deyildir. Antik dövrün
böyük filosofu Platon sağlamlığı insan üçün
birinci xoşbəxtlik hesab edirdi. Hippokrata görə,
hərəkətsiz müalicə yoxdur. Plutarx gimnastikanı
təbabətin şəfaverici hissəsi adlandırırdı.
Hər bir insan yüksək mənəviyyatlı, əməksevər, vətənpərvər olmaqla yanaşı, həm də möhkəm sağlamlığa, zəruri fiziki keyfiyyətlərə yiyələnməlidir. Sağlamlıq hər bir insanın ömrünün
müddətini, yaradıcı əməkdə iştirakını təmin edən,
ailə qurmağa, uşaqların tərbiyəsi qayğısına
qalmağa kömək edən fiziki və ruhi keyfiyyətlərin
məcmusudur. Unutmaq olmaz ki, sağlam insan
cəmiyyətin sosial-iqtisadi imkanlarından bacarıqla istifadə edir, onları özünün maddi rifahının yüksəldilməsi vasitəsinə çevirir. Sağlam olmaq insanların həm vəzifəsi, həm də mənəvi borcudur. Pedaqogika elminin banisi Y.A.Komenski
“Ana qucağı məktəbi” adlı əsərində yazırdı ki,
həyatımız oda bənzəyir, hava axını və daimi hərəkət olmadıqda od dərhal söndüyü kimi uşaqlar
da hər gün təmrinlər etməsə və hərəkətdə olmasalar fiziki cəhətdən zəifləyə bilərlər.
Bütövlükdə insanların, o cümlədən məktəb yaşlı uşaqların sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması müvafiq təşkilati və pedaqoji amillərlə şərtlənir:
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Sağlam həyat tərzini formalaşdıran sosialpedaqoji amillər:
 Hüquqi amillər. Bu amillərə Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlıq hüququnu təsdiq
edən qanunvericilik və normativ hüquqi aktların
işlənilməsi daxildir.
 Sosial-iqtisadi amillər. Bu amillər ictimai-iqtisadi strukturların müxtəlif həlqələrinin
öz üzvlərinin sağlamlığını formalaşdırması, qorunması və möhkəmləndirilməsində iştirak növünü, formalarını və məsuliyyətini şərtləndirir.
 Təhsil-tərbiyəvi amillər. Bu amillər
sağlamlığın həyati prioritetlərinin formalaşdırılmasını, sağlam həyat tərzi motivasiyasının tərbiyə olunması və sağlamlığa nail olmanın üsullarının, vasitələrinin və qaydalarının öyrədilməsini təmin edir.
 Ailə amilləri. Bu amillər ailədə sağlam
həyat tərzi üçün mümkün müvafiq şərait yaradılmasını və ailə üzvlərinin hər birinin sağlamlığını, ailədə sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur.
 Tibbi amillər. Bu amillər sağlamlıq
vəziyyətinin diaqnostikasını, sağlam həyat tərzi
üzrə tövsiyələrin işlənilməsini nəzərdə tutur.
 Asudə vaxt amili. Bu amillər əhalinin
asudə vaxtının təşkilini, bu vaxtdan mənalı,
səmərəli istifadə mədəniyyətinin və sağlam
həyat tərzinin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur.
 Ekoloji amillər. Bu amillər doğma
təbiətin flora və faunasına qayğılı münasibətin
formalaşdırılmasını sağlam həyat tərzi üçün
ətraf mühitin adekvat vəziyyəti və təbiətdən səmərəli istifadəni şərtləndirir.
 Şəxsi amillər. Bu amillər hər bir konkret insanı özünün sağlamlığının formalaşdırılması, qorunması və möhkəmləndirilməsinin
qayğısına qalmağa yönəldir və hər bir insanın öz

sağlamlığının vəziyyətinə görə məsuliyyətini
müəyyən edir.
Məktəblilərin, o cümlədən ibtidai sinif
şagirdlərinin sağlamlığının formalaşdırılmasında davranış amilləri - dərs, əmək və istirahət rejimi, ailədə və təhsil müəssisəsində qarşılıqlı
münasibətlər, həmçinin həyat şəraiti və qaydası
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil prosesində
ibtidai sinif şagirdlərinin sağlamlığını formalaşdıran xarici amillər arasında həm müsbət və
həm də mənəvi təsir göstərə biləcək sosial təsirlər böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Şagirdlərin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasına bir çox amillər təsir göstərir ki,
onların içərisində ailə şəraiti mühüm rol oynayır. Mənzil şəraiti, maddi və mənəvi durumu
normal olan ailələrdə sağlam həyat tərzini qaydaya salmaq, ona müntəzəm riayət etmək mümkündür. Amma qeyri-qənaətbəxş mənzil və
maddi vəziyyəti olan, normal mənəvi mühiti və
valideynlərdən biri olmayan (natamam) ailələrdə, sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq çətindir. Ailənin gün və istirahət rejimi, ailə üzvləri
arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemi də sağlam həyat tərzinin təşkilinə və uşaqların mənəvi
və fiziki sağlamlığına çox böyük təsir göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Fiziki tərbiyə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil proses kimi, gənc
nəslin sağlamlığını təmin etməyə, onların fiziki qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə, mütəhərrik vərdişlərin
və bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət edən
əsas vasitələrdəndir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Fiziki tərbiyə və fiziki sağlamlıq mövzusunda tədqiqat aparanlar və müəllimlər üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə gənc
nəslin sağlamlığının əsas amillərindən olan fiziki
tərbiyə və fiziki tərbiyəyə dövlət qayğısının bünövrəsinin məhz orta məktəblərdən qoyulması əsas
məsələlərdəndir.
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Ю. Бабанли
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
РЕЗЮМЕ
В статье подробно описывается роль физического воспитания в формировании здоровья учащихся. В том числе рассмотрено значение научно-обоснованных систематических упражнений в
укреплении физического и психического здоровья, увеличении мышечной силы, а так же роль физической культуры в формировании умений и навыков. В статье освящены важные мысли и высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева о физическом совершенствовании молодого поколения и государственной поддержки спорту в нашей стране.
Y. Babanli
THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION
OF STUDENTS' HEALTH
SUMMARY
The article describes in detail the role of physical education in the formation of students' health. In
particular, the importance of scientifically grounded systematic exercises in strengthening physical and mental
well-being, increasing muscle strength, as well as the role of physical education in the formation of skills and
abilities are considered. The article highlights important thoughts and statements of the National Leader, Haydar
Aliyev, on the physical perfection of the younger generation and state support for sports in our country.
Redaksiyaya daxil olub: 07.08.2017
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Hərbi pedaqoji prosesdə təhsilalan tarix
– ali təhsilin bakalavr və magistr səviyboyu qazanılmış təcrübə və bilik sərvətləri ilə yələri;
silahlanır, inkişaf edir, tərbiyəçinin bilavasitə
– adyunktura təhsili.
göstərdiyi pedaqoji rəhbərliklə özünün fəallığı
Təhsilin ilk pilləsi – tam orta təhsil xüsusi
zəminində həyata düzgün münasibət bəsləyir, öz təyinatlı tam orta təhsil müəssisələrində C. Naxhəyat yolunu təyin etmək, zehni, əxlaqı, iqtisadi, çıvanski adına və Heydər Əliyev adına hərbi
siyasi, hüquqi, hərbi, ekoloji, bədii və fiziki mə- liseylərdə həyata keçirilir.
dəniyyətə, faydalı adətlərə və davranış qaydalaİlk peşə-ixtisas təhsili xüsusi təyinatlı əlarına yiyələnir, inkişaf edir.
və təhsil müəssisələrində (Silahlı Qüvvələrin
Tərbiyənin mahiyyəti - şəxsiyyəti yüksək Təlim və Tədris Mərkəzində) gizir və müddətinsani keyfiyyətlərlə formalaşdırmaq, onda nə- dən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının
cib əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlər aşılamaq, əmə- hazırlanması kurslarında həyata keçirilir.
yə, həyata hazırlamaq, estetik, fiziki, ailə münaAli təhsilin bakalavr səviyyəsi üzrə zabit
sibətləri mədəniyyəti aşılamaq, cəmiyyətdə düz- kadrların hazırlanması xüsusi təyinatlı ali təhsil
gün davranış normalarına istiqamətləndirmək, müəssisələrində (Heydər Əliyev adına Azərbaymilli və bəşəri dəyərləri mənimsətmək və bütün can Ali Hərbi Məktəbi, Azərbaycan Ali Hərbi
bunların tərbiyə olunanın intellektual, emosio- Dənizçilik Məktəbi, Azərbaycan Ali Hərbi Təynal, daxili aləmindən keçirib onun xarakter əla- yarəçilik Məktəbi, Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akamətlərinə çevirməkdir (1, 266).
demiyası) həyata keçirilir. Hərbi təhsil AzərMüstəqil dövlətdə müasir tələblərə cavab baycan Respublikasının təhlükəsizliyini və müverə biləcək Silahlı Qüvvələrin yaradılmasında dafiəsini təmin edən xüsusi strateji fəaliyyət sahərbi təhsil sisteminin müstəsna əhəmiyyəti həsi olmaqla sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və
vardır.
vərdişlərin mərhələlər üzrə fasiləsiz mənimsənil“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respubli- məsini təmin edən təlim və tərbiyə prosesidir.
kasının Qanununun tələblərinə əsasən Silahlı
Burada mənəvi tərbiyə şəxsiyyətin formaQüvvələrdə təhsilin pillələri və səviyyələri aşa- laşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
ğıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
Mənəvi tərbiyə texnologiyası insanın dəyişməz
– tam orta təhsil;
və harmonik inkişafını təmin edən həyatı dəyər– ilk peşə ixtisas təhsili;
ləndirməni şəxsdə formalaşdırmağa xidmət edir.
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Mənəvi tərbiyə texnologiyası insanın işlərinə və fikirlərinə ali məqsəd verən qürur, səmimiyyət, məsuliyyət və s. hissləri formalaşdırır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qeyd olunur: ”Təhsil insanlara texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında
layiqli yer tutmaq və ömür boyu təhsil prosesinə
qoşulmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı verir.
Sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və bacarıqların iqtisadi amillə məhdudlaşmır. Təhsil
prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir
təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün
lazımi şərait yaradır, onun biliyi və etik davranışı
sayəsində örnək ola biləcək həmkara, ailə üzvünə
və vətəndaşa çevirir” (2).
Konseptual sənəddə təsbit olunan bütün
mənəvi keyfiyyətlərin qazanılması yalnız insanın məqsədyönlü təlim fəaliyyətinin nəzəri və
praktik cəhətdən idraka əsaslanaraq əlaqələndirilməsi nəticəsində mümkündür.
Şəxsiyyətin tərbiyəsi, təhsili, təlimi və
inkişafı ilə bağlı aparılan bütün məqsədyönlü,
planlı və mütəşəkkil işlər pedaqoji prosesdə real
həllini tapır. Pedaqoji prosesin səciyyəvi cəhətlərinə onun ayrı-ayrı sahələrinin vəhdəti, obyekt
və subyektin qarşılıqlı əlaqəsi, inkişafı, ümumi
məqsədin, qanunauyğunluq və prinsiplərin, forma və metodların mövcudluğu daxil edilir.
Pedaqoji prosesin tamlığı onun sahələri
qarşısında vahid məqsədin olması və şəxsiyyətin
bütövlüyü ilə təmin olunur.
Təlim prosesi tərbiyə funksiyasını həyata
keçirdiyi kimi, tərbiyə və təlim prosesləri də birbirinə təsir göstərir.
Pedaqoji proses xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisələrin növündən asılı olmayaraq əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələri əldə etmək
üçün müəllimlərin(öyrədənlərin) əlaqələndirici,
istiqamətverici, məsləhətçi, şagirdlərin (öyrənənlərin) isə tədqiqatçı, təcrübəçi, yaradıcı subyektlər kimi qarşılıqlı əməkdaşlıq fəaliyyətləri
əsasında aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla
qurulur:

- pedaqoji prosesin tamlığı - pedaqoji prosesdə təlim məqsədləri kompleks
(inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) həyata keçirilir, real nəticələrlə yekunlaşan
müəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir;
- təlimdə bərabər imkanların yaradılması –
bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və
pedaqoji proses onların potensial imkanları
nəzərə alınmaqla tənzimlənir;
- tələbəyönümlülük (şagirdyönümlülük) –
tələbə (şagird) pedaqoji prosesin
mərkəzində dayanır;
- bütün tədris və təlim işi tələbələrin
(şagirdlərin) maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir;
- inkişafyönümlülük – tələbələrin (şagirdlərin) idrak fəallığı izlənilir, nailiyyətləri təhlil
edilir, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf
səviyyəsi tənzimlənir;
- fəaliyyətin stimullaşdırılması - pedaqoji
prosesin səmərəli və effektiv qurulması, tələbələrin (şagirdlərin) təlimə marağının artırılması
üçün onların fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər
qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə
öyrənənlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur;
- dəstəkləyici mühitin yaradılması – pedaqoji prosesin münasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil
edilməsi keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün əlverişli və təhlükəsiz təlim şəraiti
yaradır.
Qeyd olunan prinsiplərin səmərəli olması
pedaqoji prosesdə tərbiyə texnologiyasının digər
komponentlərlə vəhdətdə sistemli olaraq tətbiqi
ilə şərtlənir.
Hərbi təhsil sistemi Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti – Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanının qarşıya qoyduğu tapşırıqlara və
müdafiə nazirinin əmr və direktivlərinə istinad
edərək onun əsas məqsədini aşağıda göstərilən
məzmunda təsbit olunur:
- Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında öz
məsuliyyətini dərk edən, vətənə və xalqına sadiq
olan, xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqlarına və azərbaycanlılıq ideyalarına sadiq olan müstəqil və
yaradıcı düşünən hərbi qulluqçuları yetişdirmək;
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- milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri
qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünya görüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü, silah və hərbi
texnikanı mükəmməl bilən peşəkar kadrlar
hazırlamaq;
- sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisasın daimi artırılmasını təmin edən, Silahlı Qüvvələrin döyüş
hazırlığının və ümumilikdə vətənin müdafiə
qabiliyyətinin artırılması sahəsində yorulmadan
çalışan hərbi qulluqçular hazırlamaqdır.
Ölkəyə rəhbərliyi dövründə, tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev hərbi təhsil sisteminin daha
da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 1999-cu il
yanvarın 20-də Hərbi Akademiyanın yaradılması haqqında fərman imzalamışdır.
Hərbi kadrların müasir tələblər səviyyəsində hazırlanmasında, onların hərtərəfli inkişafında, zəruri mənəvi keyfiyyətlərin qazanmalarında tərbiyə texnologiyalarının geniş təsir imkanları vardır.
Tərbiyə texnologiyası dedikdə, tərbiyə
məqsədlərinə çatmaq üçün imkan yaradan və
nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış tərbiyə prosesinin reallaşma formalarının, metodlarının, üsul
və vasitələrinin birgə tətbiqi zamanı həyata keçirilən əməliyyatların məcmusu başa düşülür.
Tərbiyə texnologiyası, nisbi, sabit və
müntəzəm olaraq ümumiləşən münasibətlərin,
məqsədyönlü formalaşdırılması üçün əməliyyatlar komplektidir.
İstənilən pedaqoji sistemdə tərbiyə texnologiyası təhsil vəzifələri ilə qarşılıqlı əlaqədə
olan anlayışdır. Əgər təhsil vəzifəsi təlim və tərbiyə məqsədlərini ehtiva edirsə, tərbiyə texnologiyası – tərbiyə yollarını və onların reallaşma
vasitələrini əks etdirir.
Hər bir tərbiyə texnologiyasında istifadə
edilən idarəetmə alqoritmi qoyulmuş məqsədə
çatmaq üçün izləmə və nəzarət qaydaları və
əməliyyatların həyata keçirilməsinin korreksiyası sistemindən ibarətdir.
Tərbiyə texnologiyasının hazırlanması və
reallaşdırılması üçün müvafiq alqoritminin
ümumiləşdirilmiş sxeminə istinad edilməlidir.
Bu sxem tərbiyənin bir neçə aşağıdakı mərhələlərini əhatə edir:
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- istiqamətverici (tərbiyə məqsədləri haqqında təsəvvürün formalaşdırılması);
- həyatakeçirici (nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla tərbiyə metodlarının, üsullarının, vasitələrinin reallaşdırılması);
- nəzarət və düzəlişedici.
Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, xüsusi
təyinatlı təhsil müəssisələrində öyrənənlərin
idrak fəallığında, onların tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasında, qazanılan biliyin
tətbiqinə yönələn şüurlu münasibətlə yanaşmada
və onun praktik tətbiqində tərbiyə texnologiyasından səmərəli istifadənin mühüm rolu vardır.
Tərbiyə məqsədyönlü professional fəaliyyət olub insan şəxsiyyətinin inkişafına, onun
müasir mədəni dünyagörüşünün formalaşmasında baxışların yaranmasıdır. Təhsil müəssisələrində tərbiyə prosesində əməkdaşlıq texnologiyası qarşılıqlı fəaliyyətin təmin olunması üçün
sistemli olaraq həyata keçirilən məqsədyönlü
əməliyyatların məcmusudur. Bu prosesin səmərəli təşkili tərbiyənin mahiyyəti və hərəkətverici
qüvvələri ilə şərtlənir. Müəllimin pedaqoji prosesdə əməkdaşlıq texnologiyasının uğurlu təşkili
ilk növbədə məsələyə düzgün münasibət göstərməkdən asılıdır.
Tərbiyə prosesinin dialektik səciyyə daşımasına əməkdaşlıq texnologiyasının tətbiqində
müəllim praktiki olaraq nail olmalıdır. Burada
tərbiyənin daim inkişaf edən proses olması,
subyekt və obyektin qarşılıqlı vəhdət təşkil etməsi, mövcud olan ziddiyyətlərin hərəkətverici
qüvvə kimi funksiya daşıması real həllini tapmalıdır.
Tərbiyə prosesinin hərəkətverici qüvvəsi
olan ziddiyyətlər xarici və daxili olmaqla iki
qrupa bölünür.
Xarici ziddiyyətlər cəmiyyətin tələbləri ilə
şəxsiyyətin imkanları və tərbiyə səviyyəsi arasındakı uyğunsuzluqlarla (ziddiyyətlərlə) əlaqəlidir.
Hər bir təhsil alan cəmiyyətin (məktəbin, ailənin)
tələblərini ödəmək üçün öz imkanlarını (biliyini,
bacarığını, mənəvi qüvvələrini) hərəkətə gətirərək yeni keyfiyyətlərə yiyələnmiş olur.
Daxili ziddiyyət şagird şəxsiyyətinin tələbatları ilə onları ödəmək imkanı arasındakı
qanunauyğunsuzluqlardır (ziddiyyətlərdir). Bu
ziddiyyətləri aradan qaldıran hərəkətverici qüvvə ilə öz tələbatını ödəmək üçün insan yeni yollar axtarır, vasitələr, üsullar, səmərəli təlim tex-
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nologiyalarına uyğun əməliyyatlar, bilik və bacarıqlara yiyələnir. Beləliklə, təhsil alan şagirdin
tələbatla imkanı arasında daxili ziddiyyəti aradan qalxmış olur.
Daxili ziddiyyət kimi, tərbiyənin məqsədi
ilə məzmunu və vasitələri arasında, müəllimin
məqsədi ilə öyrənənin məqsədi arasında, məktəblə ailənin təsiri arasında və s. ziddiyyətlərin
həlli daim diqqət mərkəzində olmalıdır.
Qeyd olunan ziddiyyətlərin texnoloji cəhətdən həlli tərbiyə prosesinin sistemli layihələndirilməsi metoduna əsaslanaraq səmərə və
keyfiyyətini yüksəltməyə, şəxsiyyətin inkişafına
optimal şəraiti yaratmağa təminat verir.
Tərbiyə prosesində əməkdaşlıq texnologiyasının başlıca ideyası mənəvi dəyərlərlə bağlı
təlim materiallarını yerinə yetirmək yox, birlikdə
öyrənməkdir. Mənəvi keyfiyyətlərin mənimsənilməsində tərbiyə texnologiyasının əməkdaşlıq
vasitəsi XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində öz üstünlüklərinə
görə geniş istifadə olunmağa başlanmışdır.
Tərbiyə texnologiyasında həyata keçirilən
təlim əməliyyatları aşağıdakı mənəvi keyfiyyətlərin inkişafını təmin edir.
- müntəzəm olaraq təkrar olunan mənəvi
dəyərlərimizi əks etdirən tədris materialları üzərində çalışmaqla öyrənənlərdə məntiqi təfəkkür
və anlama vərdişləri təkmilləşir;
- mənəvi dəyərlərlə bağlı qazanılan biliklər əsasında şifahi nitq prosesində və görülmüş
işlərin müzakirəsi zamanı öyrənənlərin fikri fəaliyyət vərdişləri inkişaf edir, əvvəllər qazandıqları təcrübə və biliklər aktuallaşır;
- qruplarda fəaliyyət göstərən hər bir
öyrənən özünü tədqiqatçı kimi, sərbəst hiss edir,
təlim tapşırıqlarına düzgün münasibət göstərir;
- şagird özünün və kollektivin işinin uğurlu nəticəsi üçün məsuliyyət daşıyır.
Tərbiyə texnologiyasında əməkdaşlıq zamanı iştirakçılar mövzu üzərində həmkarları ilə
əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərərək, məqsədə nail
olmağa çalışırlar. Müəllim əməkdaşlıq şəraitində
tapşırıqların icrasını izləməli, zərurət olduqda
müvafiq köməkliyini xeyirxahlıqla həyata
keçirməlidir.

Texnoloji əməkdaşlıq iştirakçıların tapşırıq üzrə fəaliyyətinin sistemli metodla, ardıcıllığa əsaslanır. Müşahidələr göstərir ki, qrup formasında əməkdaşlıq texnologiyaların tələblərinə
uyğun tapşırıqların icrasında müəyyən çətinliklər müşahidə olunur. Buna səbəb tapşırığın mürəkkəbliyi və bununla bağlı şagirdlərdə praktiki
bacarıq və vərdişlərin aşağı səviyyədə olmasıdır. Müasir tərbiyə praktikasında (nəzəriyyədə
də) “tərbiyə metodikası” və “tərbiyə texnologiyası” anlayışlarının düzgün fərqləndirilməməsi
müşahidə olunur. Tərbiyəvi məqsədlərin əldə
edilməsi üzrə metod və üsulların kompleksinin
istifadə edilməsi tərbiyə metodikası ilə şərtlənir.
Tərbiyə texnologiyası isə konkret paradiqmaya
(nümunə, model) uyğun olaraq məqsədlərə nail
olunması üzrə müvafiq məntiqlə və öyrədənin
fəaliyyət prinsipləri ilə tətbiq edilən metodlar,
üsullar və vasitələr sistemi kimi müəyyən edilir.
Tərbiyə texnologiyasına əsaslandırılan
pedaqoji vasitələr, formalar, metodlar, mərhələlər məqsədin həlli üçün istiqamətverici sistemidir. Hər bir məqsədin reallaşdırılması üçün müvafiq tərbiyə texnologiyası vardır. Məqsədin dəyişdirilməsi yeni texnologiyanın tətbiqini zəruri
edir.
Problemin aktuallığı. Hərbi kadrların müasir
tələblər səviyyəsində hazırlanmasında, onların hərtərəfli inkişafında, zəruri mənəvi keyfiyyətlərin qazanmalarında tərbiyə texnologiyalarının geniş təsir
imkanları vardır. Hərbi pedaqoji prosesdə tərbiyə
texnologiyasına əsaslanan vasitələr, formalar, metodlar, mərhələlər təlim məqsədin həlli üçün istiqamətverici sistem olub, strateji mahiyyət daşıyır.
Problemin yeniliyi. Hərbi pedaqoji prosesdə
texnoloji yanaşmalara pedaqogika, sosial pedaqogika,
psixologiya, sosiologiya, politologiya, elm və təcrübənin digər sahələrində elmi istiqamətləri zənginləşdirərək onun dinamikliyini təmin edən və keyfiyyətli
təlim-tərbiyə prosesinin qurulmasına şərait yaradan,
təfəkkürün, idrakı prosesin sistemli inkişafının nəzəri
və praktik cəhətdən şərtlənməsi kimi əsaslandırılmış
və bu məsələdən irəli gələn xüsusiyyətlərin dərindən
araşdırılması əsasında tədqiqat metodları tətbiq edilməklə maraqlı nəticələr əldə edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Hərbi pedaqoji prosesdə tərbiyə texnologiyasına əsaslanan tədqiqatın nəticələri kimi əldə olunan təkliflər praktiki əhəmiyyətə malikdir və təcrübədə istifadə oluna bilər.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ
В ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
РЕЗЮМЕ
В статье определены суть понятия воспитание, интегративное применение вопросов, которые
обуславливают технологию воспитания в военном образовании, разработка обобщенной схемы алгоритма, соответствующих технологий для методов, компетентность педагога в этом деле. Формирование
личности с помощью высоких личностных качеств, привитие благородных моральных, нравственных
качеств, подготовка к труду, жизни, привитие культуры эстетических, физических, семейных отношений,
ориентация к нормам правильного поведения в обществе оправдывают суть образования.
В соответствии с принципом комплексного воздействия на человека и полноты деятельности,
внесена ясность в суть технологий по методам контроля и самоконтроля в воспитании, которые составляют систему воспитательной технологии, формируют сознание, формируют организацию деятельности и поведенческого опыта, стимулируют деятельность и поведение.
Были истолкованы технологические аспекты привития национальных и общечеловеческих ценностей и превращения всего этого в характерные черты воспитуемого через его интеллектуальный,
эмоциональный и внутренний мир. Отмечено большое значение практического и теоретического применения технологии воспитания в повышении качества труда учителя, была внесена ясность в его зависимость от компетентности и профессионализма педагога, от уровня выполнения операций, которые составляют технологии обучения.
Sh. Aghayev, G. Hamidova
URGENT ISSUES OF TRAINING TECHNOLOGY
IN MILITARY PEDAGOGICAL PROCESS
SUMMARY
The essence of training, integrative application of the issues conditioning training technical in military
education, generalized scheme of the algorithm, preparation of technological in compliance with methods
and competence of teacher in this work is determined in the article. Forming the personality with high human
qualities, instill moral and spiritual qualities, prepare them for labor and life, instill the culture of aesthetic,
physical, family relations and direct towards proper behavioral norms at society was substantiated as
expressing the essence of training. According to the principle of integrity of complex influence on human
and activity, the essence of technologies on control and self – control methods in training was clarified as
training technology forming the system, consciousness, the organization of activity and behavioral practice,
stimulating activity and behavior. Technological conditions of instilling national and human values and
turning all of these to the characteristic features of those who are trained by passing them through their
intellectual, emotional and inner world are interpreted. It becomes clear that theoretical and practical
application of training technology in raising the quality of teacher’s labor is of great importance and it
depends on his/ her competence and professionalism and the level of implementation of operations forming a
part of training technologies.
Redaksiyaya daxil olub: 07.08.2017
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Azərbaycançılıq anlayışına daxil olan əlamətlərdən biri də Azərbaycan adət-ənənələridir.
Hər hansı xalqın ədəbiyyatı onun dilinin, mədəniyyətinin, adət-ənənəsinin, bir sözlə, varlığının
ifadəsi olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatı da
Azərbaycan xalqının tarixi inkişafın ayrı-ayrı
mərhələlərində qazandığı nailiyyətləri, yaratdığı
adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri özündə əks
etdirən, mühafizə edib saxlayaraq gələcək nəsillərə ötürən ən zəngin və ən etibarlı mənbədir.
Bu baxımdan da azərbaycançılığın təbliğində,
böyüməkdə olan nəslin azərbaycançılıq ruhunda
tərbiyə olunmasında ədəbi nümunələr, demək
olar ki, əsas vasitədir. Azərbaycan xalq adət və
ənənələrinin mühafizəsində şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri çox zəngin xəzinədir. Azərbaycan xalqının psixologiyasını, ruhunu, adət-ənənəsini öyrənmək üçün onun lirik folklorunu,
epik nümunələrini bilmək lazımdır. Müxtəlif
lirik nümunələrdə: nəğmələrdə, bayatılarda, layla və oxşamalarda, vəsf-hallarda və s. kimi nümunələrdə xalqımızın çox zəngin adət və ənənəsinin: ayrı-ayrı fəsillərin, xüsusilə ilin təzələnməsi – yaz fəslinin gəlişi ilə əlaqədar xalqımızın
– Azərbaycanlıların əməl etməyə borclu olduğu
ənənələr öz ifadəsini mövsüm nəğmələrində
tapır. İnsanlar:
“Bahar gəlir, yaz gəlir,
Nəğmə gəlir, saz gəlir…”, deyərək şadlanır, baharın gəlişini bayram
edirlər. Belə ənənələr xalqın ruhuna elə hopmuşdur ki, hər bir azərbaycanlı ailəsi maddi və-

ziyyətindən asılı olmayaraq həmin ənənəyə
əməl etməyi müqəddəs mənəvi borc bilir.
Mərasim nəğmələrində xalqımızın müxtəlif
adət-ənənələri, məsələn toy adətləri təfərrüatı ilə
ifadə olunur. Bu cəhəti Azərbaycan aşıq yaradıcılığının ən kamil nümunəsi olan dastanlarda daha
aydın görmək olur. Nümunə kimi “Koroğlu” dastanında “Qulun qaçması” qolunda Koroğlunun
Ələmqulu xanın qızı Ruqiyə xanımı Gürcüoğlu
Məmmədə istəməsi epizoduna nəzər salmaq
mümkündür: “Nə var, nə yox, Gürcüoğlu? Deyəsən, Ələmqulu xanın qızı çox xoşuna gəlib.
Gürcüoğlu başını aşağı saldı. Elə bunlar
bu sözdə idilər, Ələmqulu xan öz vəzir-vəkili ilə
gəlib çatdı. Əl verib görüşdülər. Ələqulu xan dedi:
- Qoç Koroğlu, mən səninlə dost olmaq
istəyirəm. Bütün dəlillərinlə mənə qonaqsan.
Koroğlu nə qədər boyun qaçırmaq istədisə,
olmadı. Axırda Ruqiyyə xanım irəli yeriyib dedi:
- Qoç Koroğlu, sən buradan elə beləcə
çıxıb getsən, atamı bütün dünyada bədnam edərsən. Kişi dostluq üçün uzanan əli kəsməz.
Koroğlu Ruqiyə xanımın sözündən keçə
bilmədi. Ancaq şəhərə də girmədi. Hökm elədi,
şəhərin kənarında çadırlar quruldu. Üç gün, üç
gecə yemək, içmək oldu. Ələmqulu xan Koroğluya bir qonaqlıq verdi ki, hələ rusigarın gözü
belə qonaqlıq görməmişdi. Elə ki, üç gün tamam
oldu, Koroğlu Ələmqulu xanı çağırıb dedi:
- Xan, elədiyin hörmətə görə çox sağ ol!
Ancaq mənim səndən bir təvəqqəm var.
Xan dedi:
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- Təvəqqə nədi? Sən əmr elə, mən yerinə
yetirim.
Koroğlu dedi:
- Yox. Bu elə bir şeydi ki, əmrlə olmaz.
Belə iş ancaq təvəqqədən aşar.
Xan dedi:
- Buyur!
Koroğlu sazı basdı döşünə dedi:
Qulluğuna bircə kəlmə sözüm var,
Mənim bu sözümdən incimə, ay xan!
O sözlər bu yerin sözü döysə də,
Sən Allah, o sözdən incimə, ay xan.
Xan dedi:
- Əşi, incimək nədi? Sən lap əhd eləsən
mənim başımı istəyəsən, o da ki, sənə qurbandı.
Sözünü de!
Koroğlu dedi:
Lazımdı araya elçi salaydım,
Neçə minnətçiylə dilçi salaydım,
Qayda budu, gedib, bir də gələydim,
Mənim bu işimdən incimə, ay xan!
Xan məsələni başa düşdü. Ancaq gözlədi
ki, görsün sözün axırı nə olur. Koroğlu aldı
sözün o biri xanəsini dedi:
Koroğlunun sözün yazma qələtə,
Hesab etmə qanmaza, nabələdə,
Ruqiyə xanımı gəl ver Məmmədə,
Sən gəl bu södadan incimə, ay xan!
İncimək nədi? Xan Allahdan belə bir
qohumluq axtarırdı. O saat molla, qazı çağırıldı.
Ruqiyə xanımın kəbini kəsildi Gürcüoğlu
Məmmədə. Toy təzədən başlandı. Üç günün
üstünə bir dörd gün də gəldilər, oldu yeddi gün,
yeddi gecə. Yeddi günün tamamında istədilər gəlini tapşırsınlar bəyə. Koroğlu razı olmadı. Dedi:
- Çənlibeldə dəlilərin də, xanımların da
anası Nigardı. Mən gərək aparıb bir toy da orada
eləyəm”.
“Koroğlu” dastanından götürülmüş bu
parçada Azərbaycanlılara məxsus bir sıra milli
xüsusiyyətlər çox aydın şəkildə ifadə olunur. Bu
parçada, hər şeydən əvvəl, qadın sözünə inam,
nüfuzu saxlamaq, ona hörmət etmək öz əksini
tapır. Belə ki, bəylərə, paşalara, xanlara etibar
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etməyən xalq qəhrəmanı Koroğlu Ruqiyyə xanımın “Qoç Koroğlu, sən buradan elə-beləcə çıxıb
getsən, atamı bütün dünyada bədnam edərsən”,
“Kişi dostluq üçün uzanan əli kəsməz” sözləri
qarşısında, demək olar ki, cavabsız qalır, xalq
arasında formalaşmış “kişi dostluq üçün uzanan
əli kəsməz!” fikrinə əməl etmək məcburiyyətində qalır. Yaxud, Ruqiyyə xanımı öz dəlisi Gürcüoğlu Məmmədə diləmək üçün Koroğlunu
“Lazımdı araya elçi salaydım”, “Neçə minnətçi
ilə dilçi salaydım”, Qayda budu, gedib bir də
gələydim” sözləri ümumxalqın fikridir – əsl
azərbaycançılıqdır. Buradan aydın olur ki, öz
nərəsi ilə dağları, daşları titrədən bəylərə, xanlara qan udduran Koroğlu xalq adəti qarşısında
mütidir, ondan kənara çıxmağı qəbahət hesab
edir. Ona görə də Koroğlunun öz sözləri ilə desək «istəyini-diləyini təvəqqə» ilə bildirmək
məcburiyyətində qalır.
Yaxud da yeddi gün, yeddi gecəlik toydan
sonra gəlini bəyə tapşırmaq anında Koroğlunun
ona etirazı “Çənlibeldə dəlilərin də, xanımların
da anası Nigardır. Mən gərək aparıb bir toy da
orada eləyəm” deməsi anaya, böyüyə hörmət
ifadəsidir ki, bu da azərbaycanlılara xas olan
əlamətdir – azərbaycançılığın bariz ifadəsidir.
Belə nümunələr Azərbaycan xalq dastanlarında,
(eləcə də nağıllarda) istənilən qədərdir ki, xalq
öz yaradıcılıq nümunələrində əks etdirmişdir.
Azərbaycançılıqla bağlı olan əsas əlamətlərdən biri də qonaqpərvərlikdir. İstər şifahi xalq
yaradıcılığı nümunələrində, istərsə də yazılı ədəbiyyatda Azərbaycan xalqına məxsus olan bu
mənəvi keyfiyyət haqqında da maraqlı nümunələrə rast gəlmək mümkündür. Doğrudur, qonaqpərvərlik haqqında xalq müdrikləri maraqlı fikir
söyləmişlər. Bunu oxucunun nəzərinə çatdırmaq
üçün Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğununun əsərlərinin birində (“Xanlar” dramında) dediyi aşağıdakı sözləri xatırlamaq kifayətdir:
Fələyin zindanı kürəyimdədir,
Zalımın zənciri biləyimdədir,
Qonağın yerini soruşursunuz?
Yarın ürəyimi, ürəyimdədir.
Azərbaycançılıqda qonağın yeri sözün həqiqi mənasında ev sahibinin ürəyidir – Şairin bu
fikri qüvvətli aforizm kimi səslənir.
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Azərbaycançılığın ən önəmli komponentlərindən biri vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik
son dərəcə geniş anlayışdır və demək olar ki,
bütün millətlərdə var. Lakin bu hiss azərbaycanlıların qəlbində daha möhkəm yer tutur. İstər şifahi xalq yaradıcılığında, istərsə də yazılı ədəbiyyat nümunələrində bu mənəvi keyfiyyətlə
bağlı çox zəngin, zəngin olduğu qədər də maraqlı fikirlər var. Şifahi xalq yaradıcılığının çox
geniş yayılmış nümunələrindən olan bayatılarda
vətənpərvərliklə bağlı müxtəlif deyimlərə rast
gəlinir. Tədris prosesində bunların mahiyyətini
şagirdlərin diqqətinə çatdırmaqla onlarda azərbaycançılıq hissini qüvvətləndirmək olar və lazımdır. Bu baxımdan aşağıdakı nümunələrə
nəzər salmaq olar:
Əzizinəm dilən gəz,
Bağda gülə dilən gəz.
Qurbətdə xan olunca,
Vətənində dilən gəz.

deyərək iki şir arasından tacı götürmək
kimi ağır şərti qəbul etməsi vətənpərvərliyi, xüsusilə Nizaminin anlamında vətənpərvərliyin
bariz ifadəsidir. Eləcə də “İskəndərnamə”də verilən “Bərdənin tərifi” Azərbaycana, azərbaycançılığa şairin münasibətidir. Tədris prosesində
belə nümunələr üzərində şagirdləri müxtəlif yollarla - interaktiv metodla işlədərək vətənpərvərlik azərbaycançılığın çox mühüm tərkib hissələrindən biri kimi əks olunduğu şagirdlərin nəzərinə çatdırılır.
Məhəmməd Füzuli “Pəmbeyi-dağı cünün
içrə nihandır bədənim” mətləli qəzəlinin məqtə
beytinin ikinci misrasında vətənimdir” sözünün
təkrar-təkrar verilməsi, demək olar ki, xüsusi
məna daşıyır – hər bir adamın varlığı ilə onun
yaşadığı vətən anlayışının bir-birilə nə dərəcədə
bağlı olduğunu ifadə edir. Bu misralarda Vətən
anlayışı ana bətni ilə eyniləşdirilir.
Yaxud da, XVIII əsrdə yaşamış, böyük
şair Molla Vəli Vidadi qoşmalarının birində
Vətən haqqında fikrini belə ifadə edir:

Yaxud:
Əziziyəm Qarabağ,
Şəki, Şirvan Qarabağ.
Aləm cənnətə dönsə,
Yaddan çıxmaz Qarabağ.
İkinci nümunədə, doğrudur, fikir Qarabağla bağlıdır. Lakin bu, şərti xarakter daşıyır və o,
azərbaycançılığı ifadə edir.
Şifahi xalq yaradıcılığında vətənpərvərliklə
bağlı istənilən qədər belə nümunələrə rast gəlinir.
Vətənpərvərliklə bağlı yazılı ədəbiyyatda
da maraqlı nümunələr var Bu nümunələrin tədrisi
zamanı onlarla bağlı azərbaycançılıq haqqında
geniş söhbət açmaq və orada ifadə olunan azərbaycançılıq hissini şagirdlərə yaşatmaq tələb
olunur. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində vətənpərvərliklə bağlı maraqlı fikirlər var. Belə
fikirlərə “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”,
“Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” kimi poemalarında istənilən qədərdir. “Yeddi gözəl” əsərində
Bəhramın:
“Mən yadlar evində əziyyət çəkim,
Başqası olsun evimə hakim.
Onun yediyi çörəyim olsun,
Mənimsə yediyim ciyərim olsun”, -

“Dəli könül, gəl əylənmə qürbətdə,
Bir gün olur, “Vətən” deyib ağlarsan.
Yadlar ilə ömür sürür həsrətdə,
Bir gün olur “Vətən” deyib ağlarsan.
Yaxşı gündə yarü – yoldaş çox olur,
Yaman gündə heç bilinmaz yox olur.
Yad ellərin tənə sözü çox olur,
Bir gün olur “Vətən” deyib ağlarsan.
Bu misralarda şairin “Vətən” haqqında
düşüncələri öz bədii ifadəsini tapır. Həm də şairin Vətən haqqında dediyi bu sözlər tək onun
subyektiv fikri kimi deyil, hər bir azərbaycanlının vətənə olan münasibətinin, daha doğrusu,
azərbaycançılıq hissinin ifadəsi kimi səslənir.
Ədəbiyyatımızda vətənpərvərlik hissi Abbas Səhhət yaradıcılığında daha konkret və daha
qüvvətli ifadə olunur. Şairin bu əsəri proqramın
tələbinə görə VI sinifdə öyrədilir. Əsərdə “Vətən” və “vətəndaşlıq” anlayışları, demək olar ki,
xüsusi vurğu ilə deyilir. Bunu aydın başa düşmək üçün şeir üzərində geniş iş aparmaq tövsiyə
olunur. Belə ki, şeir həcm etibarilə o qədər də
geniş deyil, proqramda nəzərdə tutulan vaxt ərzində lazımi iş aparır, onun mahiyyətini şagirdlərə çatdırmaq mümkündür. Şeirdə deyilir:
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Könlümün sevgili məhbubi mənim
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim…
Vətənim verdi mənə nanü-nəmək,
Vətəni, məncə, unutmaq nə demək?!
Anadır hər kişiyə öz vətəni:
Bəsləyib sinəsi üstündə onu.
Südüdür kim, dolanıb qanım olub,
O mənim sevgili cananım olub,
Saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm əldən əgər getsə vətən.
Vətənin neməti nisyan olmaz
Naxələflər ona qurban olmaz.
Vətən – əcdadımızın mədfənidir,
Vətən – övladımızın məskənidir,
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa, ol şəxsdə vicdan olmaz.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, A. Səhhətin bu
şeiri Vətən haqqında yazılmış ən güclü əsərlərdəndir. Doğrudur, şeirdə işlədilən bəzi çətin (əlbəttə, şagirdlər üçün) sözlərin lüğəti dərslikdə verilmişdir. Lakin ədəbiyyat dərslərini müşahidələrdən aydın olur ki, müəllimlərin əksəriyyəti şagirdlərin diqqətini dərslikdə, mənası müxtəsər şəkildə olsa da, verilən sözlərə yönəltmir, onları sözün
mətndə daşıdığı məna üzərində düşündürmür, ən
yaxşı halda şeiri əzbərlətməklə kifayətlənirlər.
Sorğu zamanı şagird şeiri əzbər söyləyir,
lakin misrada (yaxud beytdə) ifadə olunan fikrin
izahını tələb etdikdə, sərbəst danışmaqda çətinlik çəkir, əsərdən vətənə münasibət barədə lazımi nəticə çıxara bilmirlər. Fikrin nə dərəcədə
doğru olduğunu dəqiqləşdirmək üçün bəzi məktəblərdə (şeirin tədrisi nəzərdə tutulan VI sinifdə) onu eksperiment yolu ilə yoxlamağı qarşıya
məqsəd qoyduq: Şeirin hər beytinin poetik mənasını izah edərək eksperiment kimi nəzərdə tutulan siniflərdə verilən istiqamətdə izah etmək
tələbi irəli sürüldü, kontrol siniflərdə isə müəllim özü bildiyi şəkildə izah etdi. Sonra eksperiment və kontrol siniflərdə aşağıdakı suallar əsasında sorğu aparıldı.
1. A. Səhhət Vətəni necə qiymətləndirir?
2. “Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə xüda,
Sonra vermiş “vətənim nəşvü-nüma” misralarını necə başa düşürsünüz?
3. Şair nəyə görə hər kişiyə vətəni ana
adlandırır?
4. Şair vətəni sevməyən adamı necə adlandırır?
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5. Vətənə münasibətdə milli fərq görürsünüzmü?
Əlbəttə, Abbas Səhhətin lirik məzmunu
etibarilə zəngin olan bu şeiri üzərində müsahibəni daha geniş təşkil etmək üçün sualların sayını artırmaq olar. Lakin VI sinif şagirdlərinin bilik səviyyəsi bununla kifayətlənməyi tələb edir.
Verilən suallar əsasında aparılan müsahibə
zamanı eksperimental sinif şagirdlərinin cavabları kontrol siniflərdə oxuyan şagirdlərin cavablarından xeyli fərqləndiyi aydın oldu. Kontrol
sinifdə oxuyan şagirdlər məna tutumu etibarilə
diqqəti cəlb edən misra, yaxud beytlərin mənası
üzərində fikir söyləyə bilmədikləri halda, eksperimental sinif şagirdləri qənaətləndirici cavab
verirlər. Məsələn, 2-ci sualda deyilən
“Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə xüda,
Vətənim verdi mənə nəşvü-nüma”
misralarında şairin nə demək istədiyini öz
səviyyələrində olsa da izah edə bilmədilər. Müsahibədən aydın oldu ki, şagirdlər (kontrol sinifdə oxuyan şagirdlər “xəlq eyləmiş”, “Xüda”,
“nəşvü-nüma” kimi) sözlərin istər müstəqim
mənasını, istərsə də mətndə ifadə etdiyi mənanı
dəqiq bilmirlər, ona görə də beyti izah edib nəticə çıxarmaqda çətinlik çəkirlər. Yaxud,
“Vətənin neməti nisyan olmaz,
Naxələflər ona qurban olmaz»
misraları şeirin ideya - məzmunu ilə daha
sıx şəkildə bağlı olsa da, şagirdlər buna nəzər
yetirmirlər. Yenə də aydın olur ki, bu diqqətsizlik sözlərin istər leksik, istərsə də poetik mənası
üzərində düşünməməkdən irəli gəlir. Həmin
beytdə işlədilən “nisyan” (unutmaq) “naxələf”
sözlərinin mənası dərslikdə verilmiş olsa da, şagirdlər öyrənməmişlər. Onu da demək lazımdır
ki, dərslikdə “naxələf” sözünə verilən izah “yaramaz”, “fərsiz övlad” sözləri şairin fikrini aydın ifadə etmir. Belə ki, “naxələf” sözünün lüğəti mənası – ata-babasına, əjdadına bənzəməyən”,
“xeyirsiz övlad” deməkdir. Şair doğru olaraq
deyir ki, əjdadının qədr-qiymətini bilməyən
adam özünü lazım gəldikdə, vətənə qurban verməz. Abbas Səhhət həmin misralarda azərbaycanlıların əsrlərdən bəri vətənə münasibətini
ümumiləşdirərək ifadə etmişdir.
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Başqa suallara alınan cavablar da belədir.
Eksperimental sinifdə həmin suallara alınan cavablar isə öz səviyyələrinə müvafiq şəkildə məqbuldur. Eksperimental və kontrol siniflərdə suallara alınan cavabları cədvəl vasitəsilə
aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
Ümumiləşdirici cədvəldən aydın olur ki,
eksperimental və kontrol sinifdə oxuyan şagirdlərin cavabları arasında nəzərəçarpacaq fərq
özünü göstərir. Yoxlamadan belə qənaət alınır
ki, mətn üzərində lazımi iş apardıqda şagirdlər
irəli sürülən (məsələn, A. Səhhətin “Vətən” şeirində) ideyanı daha yaxşı mənimsəyir və ondan
təsirlənirlər. “Vətən” şeiri üzərində şagirdləri
fikrin poetik mənası üzərində düşündürdükdə
vətəni müqəddəsləşdirən (xüsusilə azərbaycanlılarda) cəhətləri dərk edirlər. Anlayırlar ki, hər
bir kəsi yaradan allahdırsa, onu müxtəlif nemətlərlə qidalandırıb boya-başa çatdıran vətəndir.
Bu baxımdan da vətən neməti ana südünü əvəz
edir, vətən özü ana adlanır – “Anadır hər kişiyə
öz vətəni”. Ədəbiyyatımıza diqqət edilsə, vətənin ana adlandırılması təkcə Abbas Səhhətin
“Vətən” şeirində deyil. Azərbaycan ədəbiyyatında Vətən ana rəmzidir:

Edəməm tərk, Füzuli, səri-kuyin yarın,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
(Məhəmməd Füzuli)
“Anam doğma vətənimsən…” (Səməd Vurğun)
kimi misralar bunu təsdiq edir.
Diqqət etdikdə “Vətən” şeirinin ikinci
misrasında “Vətənimdir” sözü üç dəfə təkrar
olunur (Məhəmməd Füzulidə də belədir). Bu adi
təkrar olmayıb, hər biri bir məna ifadə edir, vətənin ana qədər əziz olduğunu göstərir ki, bu baxımdan da vətənə bağlılıq azərbaycançılığın
ayrılmaz hissəsi olduğunu təsdiq edir.
Problemin aktuallığı. Ölkəmizdə yaşayan
xalqların İnsanların azərbaycançılıq ideyası ətrafında
bir araya gəlməsi, birgə əməkdaşlıq, qarşılıqlı yardım Vətənin möhkəmlənməsinə, qüdrətli olmasına
şərait yaradır. Ona görə də Ümummilli Lideriimiz
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş azərbaycançılıq ideyasının təbliği aktuallığı ilə diqqəti cəlb
edir.
Problemin yeniliyi. Ədəbiyyat dərsləri məktəblilərin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunmasının mühüm vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərin azərbaycançılıq
ruhunda tərbiyə edilməsi istiqamətində ədəbiyyat
müəllimləri üçün faydalı olacaqdır.
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Э.Н. Алиев
ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ В ДУХЕ АЗЕРБАЙДЖАНСТВА В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что наиболее важным на сегодняшний день, является объединение народов,
проживающих в стране, под идеологией азербайджанства и их старания ради развития Азербайджана. В
связи с этим, актуальность приобрела пропаганда идеи азербайджанства, основанная еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В статье в центре внимания стоят вопросы воспитания учеников в духе
азербайджанства на уроках литературы в общеобазовательных школах.
Статья окажет помощь учителям по литературе в воспитании учеников в духе азербайджанства.
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E.N. Aliyev
LITERATURE LESSONS AS AN IMPORTANT MEANS OF BRINGING UP
SCHOOL CHILDREN IN THE SPIRIT OF AZERBAIJANISM
SUMMARY
Literature lessons are reviewed as an important means of bringing up school children in the spirit of
azerbaijanism in the presented article. For this purpose the author applies for our nation’s traditions and
samples of oral folklore. “Koroglu” epos and the works of Mahammad Fuzuli, Molla Vali Vidadi, Molla
Panah Vaqif, Abbas Sahhat and others are recalled.
The article can be helpful for literature teachers in bringing up students with the spirit of
azerbaijanism.
Redaksiyaya daxil olub: 31.09.2017

34

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 5, 2017

Ümumtəhsil məktəblərində sinif rəhbərinin fəaliyyət istiqamətləri

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ SİNİF RƏHBƏRİNİN
FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ
Xuraman Səlimova,
böyük elmi işçi
ARTİ
E-mail: xuraman.salimova@mail.ru
Rəyçilər: ped. ü.fəls.dok., dos. İ.A. Cavadov,
ped. ü.fəls.dok. K.F. Mahmudova
Açar sözlər: sinif rəhbəri, idrak fəaliyyəti , təşkil etmək, təfəkkürün formalaşması, praktik məsələlər
Ключевые слова: классный руководитель, познавательная деятельность, организовать,
формирование познания, практические задачи
Key words: classroom teacher, cognitive activity, organize, the formation of knowledge, practical tasks

Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin
şəxsiyyət kimi formalaşmasında, tədris və tərbiyəyə cəlb olunmasında fənn müəllimləri ilə yanaşı, sinif rəhbərləri də əhəmiyyətli rol oynayır.
Sinif rəhbərlərinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 2009-cu il tarixli əmri
ilə təsdiq edilmiş "Sinif rəhbəri haqqında Əsasnamə"də öz əksini tapmışdır. Əsasnaməyə görə,
sinif rəhbəri məktəb direktoru tərəfindən təyin
edilir və ya vəzifədən azad olunur. Sinif rəhbəri
bu işi icra etdiyinə görə xüsusi müavinət alır.
Onların fəaliyyətinə rəhbərlik tərbiyə işləri üzrə
direktor müavini tərəfindən həyata keçirilir.
Sinif rəhbərinin əsas vəzifələri təhsil alanları şəxsiyyət kimi yetişdirmək, onlarda əsl vətəndaş, mənəviyyat, təşəbbüskarlıq kimi yüksək
keyfiyyətlərin və müstəqil tənqidi təfəkkürünün
formalaşmasına kömək göstərməkdir. Bundan
başqa, şagirdlərin xarici görünüşünə, geyiminə,
dərsə davamiyyətinə, hər bir şagirdin tədris
nailiyyətlərinə nəzarət etmək, onların uğur və
səhvlərini qeydə almaqla vaxtında kömək göstərmək, sinif jurnalının işlənməsi və nəzarəti, valideynlərlə əlaqə yaratmaq və onlara uşaqların
tərbiyə olunmasında kömək göstərmək sinif rəhbərinin (şəxsən məktəb psixoloqu və müəllimlər
vasitəsilə) əsas işlərindəndir. Bununla yanaşı,
sinif rəhbəri milli bayramlar, əlamətdar tarixi
hadisələr ilə bağlı tədbirlər təşkil etmək, mərasimləri qeyd etmək, sinif saatlarını təşkil etmək,
fənn müəllimləri və məktəbin digər mütəxəssisləri ilə (uşaq birliyi rəhbəri, psixoloq, kitabxanaçı
və s.) qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidir.
Beləliklə, sinif rəhbərinin vəzifələrinə
aşağıdakılar aiddir:

- sinifdə ümumməktəb kollektivinin fəaliyyəti çərçivəsində şagird şəxsiyyətinin müsbət
potensialının inkişafı üçün əlverişli təlim-tərbiyə mühiti yaratmaq;
- şagirdlərin xarici görünüşünə, geyiminə
nəzarət etmək;
- şagirdlərin dərsə davamiyyətinə nəzarət
etmək;
- hər bir şagirdin tədris nailiyyətlərinə nəzarət etmək məqsədilə onların uğur və səhvlərini
qeydə almaq və vaxtında kömək göstərmək;
- valideynlərlə əlaqə yaratmaq və onlara
uşaqların tərbiyə olunmasında kömək göstərmək;
- eyni yaşda olan uşaqlarla işin psixoloji
və pedaqoji əsaslarını, ən yeni texnologiyaları,
tərbiyə işinin üsul və formalarını bilmək;
- Azərbaycanın milli bayramları, əlamətdar tarixi hadisələri, görkəmli elm xadimləri ilə
görüşləri təşkil etmək, mərasimləri qeyd etmək.
Bəs görəsən, ümumtəhsil məktəblərində çalışan sinif rəhbərləri yuxarıda sadaladığımız işlərin
öhdəsindən layiqli gəlirlərmi? Öz işlərini əsasnamənin tələblərinə uyğun qura bilirlərmi?
Bəzi müəllimlər bu işi öz müəllimlik fəaliyyətinə əlavə yük hesab etsə də, diğərləri onu ən
vacib iş hesab edirlər. Sinif rəhbərliyi vəzifəsi nə
qədər çətin olsa da məktəb strukuturunun əsas təməli sayılır. Sinif rəhbəri sinifdə şagirdlərin fəaliyyətinin təşkilatçısı və tərbiyəsinə təsir edən
koordinator sayılır. Məhz sinifdə şagirdin idrak
fəaliyyəti inkişaf edir və onlar arasında sosial münasibətlər formalaşır. Sinif rəhbəri vasitəsi ilə
şagirdlərə sosial qayğı göstərilir, problemləri həll
edilir, sinifdə emosional atmosferin formalaşması
üçün zəmin yaradılır. Onlar valideynlərlə də
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daima təmasda olurlar. Sinif rəhbəri şagird kollektivində olan problemlərinin həlli yollarında onlara
kömək etməyə çalışır, məktəb həyatının onlar
üçün maraqlı və faydalı olmasını təşkil edir. Sinif
rəhbəri vacib və məsuliyyətli tapşırıqları yerinə
yetirir. O, sinifdə şagirdlərin mentoru, təlimtərbiyə işinin təşkilatçısı olur. Sinif rəhbəri sinifdə
şagird kollektivini dərindən tanımalı, onların yaşayış şəraitini bilməli, maraq və meyllərini nəzərə
almalıdır. Sinif rəhbəri məktəbdə pedaqoji kollektivin digər üzvlərindən fərqli olaraq sinfindəki
şagirdlərə daha yaxın olmalı, onun şəxsiyyət kimi
formalaşmasına təsir göstərmək gücünə malik olmalıdır. Sinif rəhbərinin ən əsas işlərindən biri də
məktəb fəaliyyətinin keyfiyyət və effektivliyinin
yüksəldilməsidir.
Sinif rəhbəri öz fəaliyyətini aşağıdakı
istiqamətlərdə qurur:
- sinif kollektivini formalaşdırmaq və
inkişaf etdirmək;
- müdafiə olunma situasiyası, emosional
rahatlıq, şəxsiyyətin inkişafı üçün əlverişli
psixoloji-pedaqoji şəraiti yaratmaq;
- hər bir uşağın fərdi özünü ifadəsi üçün lazımi şərait yaratmaq, şəxsiyyət kimi inkişaf etdirmək, təkrarolunmazlığını qoruyub saxlamaq və
onun potensial qabiliyyətini aşkarlamaq;

- məktəblinin hüquq və maraqlarını müdafiə etmək;
- sinif kollektivi ilə sistemli iş təşkil
etmək;
- şagird-şagird, şagird-müəllim münasibətlərini humanistləşdirmək;
- şagirdlərdə əxlaqi və mənəvi dəyərləri
formalaşdırmaq;
- şagird özünüidarə inkişafı vasitəsilə
şagirdlərin sosial əhəmiyyətli, yaradıcı fəaliyyətlərini təşkil etmək.
Sonda onu qeyd etmək istərdik ki, bu gün
ümumtəhsil məktəblərində çalışan sinif rəhbəri
tərbiyə prosesinin ən vacib təşkilatçılarından
olub, məktəb qarşısında duran təlim-tərbiyə
işinin həyata keçirilməsinə, sinif kollektivinin
işinin səmərəli qurulmasına çalışmalıdır.
Problemin aktuallığı. Sinif rəhbərinin əsas
vəzifələri təhsil alanları şəxsiyyət kimi yetişdirmək,
onlarda əsl vətəndaş, mənəviyyat, təşəbbüskarlıq
kimi yüksək keyfiyyətlərin və müstəqil tənqidi
təfəkkürünün formalaşmasına kömək göstərməkdir.
Problemin elmi yeniliyi. Sinif rəhbərinin
işinin mahiyyət və məzmunu açıqlanmış, onların
işinin şagirdlərin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinin
inkişafına yönəlməsi barədə məlumatlar verilmişdir.
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Х. Салимова
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

РЕЗЮМЕ
В статье говорится о том, что организатором деятельности учащихся в классе и координатором
воспитательных воздействий является классный руководитель. Именно он непосредственно
взаимодействует как с учениками, так и с их родителями, искренне стремится помочь детям в
решении их проблем в школьном коллективе, интересно и с пользой организовать школьную жизнь.
Он является организатором воспитательной работы в классе и наставником учащихся, организует и
воспитывает ученический коллектив.
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Kh. Salimova
DIRECTIONS OF ACTIVITY OF CLASSROOM TEACHER
AT GENERAL EDUCATION SCHOOLS
SUMMARY
The article states that the organizer of the classroom activities of students and coordinator of educational
influences is the classroom teacher. He directly interacts with both students and their parents, sincerely strives to
help children in solving their problems in the school community. He is the organizer of educational work in the
classroom and mentor of students. At the same time he organizes and educates the student collective.
Redaksiyaya daxil olub: 06.09.2017
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Əxlaq tərbiyəsi vasitəsilə vətəndaş şüurunun formalaşdırılması prosesi ziddiyyətli və
uzun sürən prosesdir. O, məktəbəqədər dövrdən
başlanır və əmək fəaliyyəti prosesində davam
edir. Məktəbdə tərbiyə prosesini xarakterizə etmək üçün müxtəlif meyarlar tətbiq olunur. Onlar müəllimlərə əxlaq tərbiyəsi prosesində vətəndaş şüurunun formalaşdırılması işinin gedişi
və nəticələri haqqında ümumi təsəvvürlər almağa kömək edir.
Əxlaq tərbiyəsi vətəndaş şüurunun məqsədyönlü və mütəşəkkil formalaşması prosesi
olmalıdır. Bu proses qarşıda qoyulmuş ümumi
məqsədə çatmaq üçün müəllim və məktəblilərin
qarşılıqlı əməkdaşlığıdır.
Əxlaq tərbiyəsi prosesində vətəndaş şüurunun formalaşdırılması işinin sistemi aşağıdakı
meyarlara əsasən qurulmalıdır:
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesinin məqsədi meyarı;
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesinin vəzifələri meyarı;
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesinin məzmununun müəyyənliyi meyarı;
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesinin baş verdiyi şərait meyar;
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesində tətbiq olunan metod və vasitələr
meyarı;
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesində fəaliyyətin təşkili formaları meyarı ;
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesində tərbiyəçilərlə tərbiyə olunanların birbirinə qarşılıqlı təsiri meyarı;
- Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
prosesinin mərhələliyi meyarı və s.
38

Şagirdlərdə vətəndaşlıq şüurunun formalaşdırılması prosesi aşağıdakı şərtlər gözlənilməklə yerinə yetirilməlidir:
1. Vətəndaşlıq şüurunun formalaşdırılması prosesi şagirdlərin meyil və maraqlarına uyğun şəkildə təşkil olunmalı;
2. Vətəndaşlıq şüurunun formalaşdırılması prosesi şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri
uyğun olmalı;
3. Vətəndaşlıq şüurunun formalaşdırılması prosesi şagirdlərin qavrama səviyyələrinə uyğun olmalı;
4. Vətəndaşlıq şüurunun formalaşdırılması prosesi şagirdlərin yaşadığı, böyüyüb başa
çatdığı mühitin, regionun xüsusiyyətlərini nəzərə alınaraq təşkil olunmalı;
5. Vətəndaşlıq şüurunun formalaşdırılması prosesi həyatla əlaqələndirilərək yerinə yetirilməli.
Vətəndaş şüurunun formalaşdırılması birdən-birə baş vermir. Bu ancaq sistemli və ardıcıl
şəkildə uzunmüddətli həyata keçirilən əxlaq tərbiyəsi vasitəsilə yerinə yetirilə bilər. Ona görə
də vətəndaş şüurunun formalaşdırılması prosesi
bütün bu yuxarıda qeyd olunan meyarlar və
şərtlər gözlənilməklə yerinə yetirilməlidir.
Müasir dövrümüzdə tarix, riyaziyyat, musiqi, təsviri incəsənət və s. kimi fənlər tədris
proqramına salınır və onların tətbiq edilməsi yaxud edilməməsi heç bir mübahisə mövzusu olmur. Amma dini-əxlaqi fənlər tədrisi haqqında
fikirlər səsləndikdə tərəddüdlər, qarşı fikirlər
ortaya çıxır. Lakin ümumilikdə götürdükdə isə
əxlaq da başqaları kimi elmdir və onun müstəqil
fənn kimi tədris müəssisələrində keçilməsi uşaq
və gənclərimiz üçün digər fənlər kimi zərurətdir,
çünki əxlaq və mənəviyyat haqqında obyektiv
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bilgilərdən həm onların, həm də dövlətimizin
gələcəyi asılıdır.
Əxlaq tərbiyəsinin imkanlarından istifadə
edərək vətəndaş şüurunun formalaşdırılması
işində uğurlu nəticə əldə etmək üçün məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri və ibtidai məktəblərdən başlayaraq əxlaqı-mənəvi keyfiyyətləri aşılayan “Əxlaq”, “Əxlaq və mənəviyyat”, “Əxlaqi-mənəvi tərbiyə” adlı fənnin tədrisi ön plana
çəkilməlidir. Fənnin tədrisi üçün tədris planında
həftəlik və illik saatların miqdarı müəyyənləşdirilməlidir. Tədris proqramında verilən mövzular
əxlaqi keyfiyyətləri özündə əks etdirən şifahi və
yazılı ədəbiyyat nümunələrindən, müqəddəs
kitabımız “Qurandan”, Peyğəmbərimizin hədislərindən, kəlamlarından, görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin əxlaq haqqındakı fikir və mülahizələrindən seçilə bilər. Hər bir yaş mərhələsi üçün hazırlanmış proqramda fəsillərin, hər bir fəsildə
keçiləcək mövzuların yerləşdirilməsində sistemlilik və ardıcıllıq prinsipinə riayət olunmalıdır.
Proqramda verilən hər bir mövzu tərbiyə alanların yaş dövrlərinə uyğun olaraq seçilməlidir.
Hesab edirəm ki, əxlaqi keyfiyyətlərin təbliğinin
ayrıca fənn kimi təlim-tərbiyə müəssisələrində
tədrisi gələcək nəsillərimizdə vətəndaş şüurunun
formalaşmasına zəmin yaradacaqdır. Bütün bunlarla yanaşı əxlaq və xasiyyət mücərrəd anlayışlar kimi deyil, dinlə əsaslandırılmış obyektiv kateqoriya kimi təqdim edilməlidir. Tədris müəssisələrində ən kiçik yaşlarından başlayaraq, uşaqlar bu barədə bilikləri əldə etməlidirlər ki, gələcəkdə mənəvi cəhətdən təmiz və yüksək əxlaqlı
vətəndaşların sayı çoxalsın. Bundan başqa, televiziyada, radioda, mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində əxlaqın mahiyyətindən, əxlaq
normalarımızdan söhbət açılmalıdır.
Vətəndaş tərbiyəsi, onun şüurunun formalaşdırılması prosesi yuxarıda qeyd etdiyimiz
şəkildə təşkil olunarsa, bundan həm cəmiyyət,
həm də dövlət qazanacaqdır.
Bildiyimiz kimi, yaşadığımız müasir dövr
informasiya əsridir. İnformasiya bolluğu şəraitində yaşayırıq. İnternetin imkanlarından, sosial
şəbəkələrdən demək olar ki, hər bir evdə, məktəbdə, idarədə istifadə edilir. Lakin bunun müsbət tərəfləri ilə bərabər mənfi tərəflərinin də olduğunu qeyd etmək lazımdır. Müəyyən internet
saytlarında, sosial şəbəkələrdə əxlaqımıza zidd
məlumat və hərəkətlərə rast gəlirik. Böyüyən

nəslimizi bütün bu mənfi hallardan qorumaq hər
bir valideynin tərbiyəçi və müəllimlərin vəzifə
borcu olmalıdır. Bunun üçün də milli əxlaqi
dəyər və keyfiyyətlərimizin gənc nəslə aşılanması üzrə iş gücləndirilməlidir. Bu səbəbdən də
milli əxlaqi-mənəvi dəyərlərimizi təbliğ edən
fənlərin təlim-tərbiyə müəssisələrində tədrisi vacib məsələdir. Əxlaq və mənəviyyata aid fənlər
hər bir vətəndaşın və dövlətin maraqlarına uyğun şəkildə dəqiq proqramlar əsasında tərtib
edilməlidir. Peşəkar mütəxəssislər keyfiyyətli və
düşünülmüş dərslikləri proqrama uyğun şəkildə
qurmalıdırlar. Gələcəkdə əxlaqın əsaslarına
əməl edilib-edilməməsi isə hər bir adamın şəxsi
işi olmalıdır. Hər halda günahın nə olması haqqında məlumatın verilməsi cəmiyyətdə əxlaqın
artması üçün əlverişli şərait yarada bilər.
Belə olan təqdirdə gənc nəsillər milli ənənəyə və adətlərə sədaqət göstərərək böyüklərə,
öz valideynlərinə, başqa adamlara hörmət edib,
onların qayğısına qalacaqlar, əxlaqsızlıqdan,
rüşvətxorluqdan, dövlət əmlakını mənimsəməkdən, yalan danışmaqdan və s. bu kimi günahlardan çəkinəcəklər, gənclərin müəyyən hissəsi
AİDS, psixiki və digər xəstəliklərə tutulmayacaq. Bir sözlə, vətəndaş öz hərəkət və davranışları ilə ətrafdakı insanlara ziyan vurmayacaq.
Heç bir insan hərəkət və davranışları ilə başqa
insanların hüquqlarını pozmayacaq.
Beləliklə vətənin, xalqın milli-mənəvi dəyərlərini bacardığı qədər qorumaq, cəmiyyətin
yaratdığı əxlaq norma və qaydalarına riayət etmək
hər bir Azərbaycan vətəndaşının mənəvi borcudur.
Bu isə həm onların özləri, həm də cəmiyyət və
dövlət üçün xeyirlidir.
Problemin aktuallığı. Şagirdlərdə vətəndaşlıq şüurunun formalaşdırılmasında əxlaq tərbiyəsinin mühüm rolu vardır. Bu olduqca ziddiyyətli və
uzun sürən proses olduğundan onu xarakterizə edən
meyarların öyrənilməsi baxımından məqalə aktual
hesab oluna bilər.
Problemin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan
ibarətdir ki, məqalədə “Əlaqi-nasiri” əsərindən,
şifahi xalq ədəbiyyatından, o cümlədən tanınmış
pedaqoqların əxlaqa dair maraqlı fikirlərindən
istifadə olunmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin tərbiyəçiləri
istifadə edə bilərlər.
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К. Мамедова
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ УЧЕНИКОВ
РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что для формирования нравственного воспитания в дошкольных учреждениях
и в начальных классах должны ввести такие дисциплины как «Нравственность», «Нравственность и Мораль», «Нравственно-моральное воспитание». Пропаганда нравственных качеств как отдельный предмет
создает основу для формирования гражданского сознания подрастающего поколения. Автор статьи перечисляет критерии и условия формирования гражданского сознания в процессе нравственного воспитания.
В заключение статьи отмечается, что сохранение национально-нравственных ценностей народа, соблюдение нравственных норм и правил в обществе моральный долг каждого гражданина Азербайджана.
K. Mamadova
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS AND CRITERIANS OF FORMING
CIVIC CONSCIOUSNESS OF STUDENTS
SUMMARY
In the article the importance of teaching the subject of “Ethics”, “Ethics and morality”, “Moral-ethical
education” in pre-school institutions and primary schools to get successful results in forming civic
consciousness by using the opportunities of moral education is emphasized. The author emphasizes the
importance of propogation of moral qualities in educational institutions separately which will help the
formation of consciousness. So, saving the values of nation and motherland, respecting moral norms and
rules of society is the moral duty of every citizen of the Republic of Azerbaijan.
Redaksiyaya daxil olub: 31.08.2017
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İnsan cəmiyyətinin yarandığı dövrdən başlayaraq, texnologiyaların inkişaf etdiyi, informasiya axınının sürətləndiyi müasir dövrə qədər
ünsiyyət, insanlar arasında sosial münasibətlər
hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki,
insanların sosial mühitdə özünü ifadə etməsi,
inkişafı ünsiyyət və münasibətlər vasitəsi ilə həyata keçirilir. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, sosial
münasibətlər araşdırma və tədqiqat obyekti kimi
daim aktual olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, “Sosiologiya” latın
dilində “sosietas” cəmiyyət və yunanca “loqos”
söz, təlim sözlərinin birləşməsindən meydana
gələrək cəmiyyətdəki real həyatı və münasibətləri
əks etdirən elm sahəsidir. XIX əsrdə müstəqil elm
sahəsi kimi formalaşan “Sosiologiya” elminin
banisi fəlsəfədə pozitivizm cərəyanının banisi olan
fransız mütəfəkkiri Oyçst Kont (1798-1857) hesab
edilir. O, ilk dəfə öz tədqiqatlarında “Sosiologiya”
terminindən istifadə etmişdir.
İnsan “cəmiyyət” adlanan dünyada doğulur, yaşayır, inkişaf edir, şəxsiyyətə çevrilir. Bir
sıra bilikləri, dəyərləri, davranış və ünsiyyət
normalarını məhz bu dünyada mənimsəyir. Özünü başqa insanlar arasında təsdiq edir və şəxsiyyətə çevrilir. İnsanın sosiallaşmasına bilavasitə
ailə, tərbiyə, tədris müəssisələri, əmək kollektivləri, dostların, qonşuların, qohumların əhatəsi,
kütləvi informasiya vasitələri, mütaliə, incəsənət
nümunələri və İKT mühüm təsir göstərir. Hər
bir insan ilk olaraq cəmiyyətdə, insanlar arasında özünün sosial yerini axtarır.
Dünyaya gələn uşağın şəxsiyyət olaraq
sosial münasibətlər qura bilməsi ilk dəfə ailədən

– ata, ana, baba, nənə, bacı, qardaş və s. digər
qohumların əhatəsində formalaşır. Daha sonra
ailə çərçivəsindən çıxaraq digər qruplarda və
kollektivlərdə - bağçada, məktəbdə, institutda,
əmək kollektivində inkişaf edir. Çünki uşaq
mənsub olduğu sosial qrupda nəyin yaxşı, nəyin
pis olmasını, nəyin lazımlı, nəyin lazımsız olmasını, hansı davranış, münasibət, sözü işlətmək olar və ya olmaz məsələlərini ailədə dərk
edir. Odur ki, haqlı olaraq qeyd etmək olar ki,
ailə və sosial mühit insanın, uşağın formalaşmasında, sosiallaşmasında güzgü rolunu oynayır.
Onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında,
sosiallaşmasında şəxsi nümunələr, normal həyat
tərzi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ailənin mənəvi cəhətdən yerinin və rolunu qeyd etməklə yanaşı, onu pedaqoji baxımdan
da xarakterizə etmək olar. Hər şeydən əvvəl, şagirdlərin sosiallaşmasında ailənin təhsil-peşə
strukturu da nəzərə alınmalıdır. Ata-ana ilk tərbiyəçilərdir, müəllimlərdir. Onların təhsil-peşə
səviyyəsi, təhsilə, elmə, peşəyə, görkəmli şəxsiyyətlərə, peşə sahiblərinə olan hörməti, münasibəti, yanaşması çərçivəsində formalaşmış həyat tərzi uşaqların təlimə, təhsilə, cəmiyyətə, peşəyə, münasibətində öz əksini aydın şəkildə tapır. Çünki uşaq mənsub olduğu sosial qrupda
nəyin yaxşı, nəyin pis olmasını, nəyin lazımlı,
nəyin lazımsız olmasını, hansı davranış, münasibət, sözü işlətmək olar və ya olmaz məsələlərini
dərk edir. Odur ki, haqlı olaraq qeyd etmək olar
ki, sosial mühit insanın, uşağın formalaşmasında, sosiallaşmasında güzgü rolunu oynayır.
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Müasir dövrdə yetişən uşaqların əksər hissəsinin sosial mühitə alışması, kollektivdə, insanlarla, dostlarla, yaxınlarla ünsiyyəti, təfəkkür
və təxəyyülünün zəifliyi, fikrini aydın və inamlı
şəkildə bildirmə, izahetmə problemi diqqət mərkəzindədir. Uşağın inkişafında ünsiyyətin əhəmiyyəti böyükdür. Son vaxtlar ünsiyyət problemi tədqiqatçıların, filosofların, pedaqoqların,
psixoloqların, sosioloqların diqqətini cəlb edir.
M.İ.Lisinanın fikrincə, ünsiyyət deyəndə iki və
daha çox insanın münasibət qurmaq və ümumi
nəticəyə gəlmək məqsədi ilə cəhdlərinin uyğunlaşmasına və birləşdirilməsinə yönəldilən qarşılıqlı əlaqə nəzərdə tutulur.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir
edən amillərdən biri də mühitdir. Təbii və sosial
olaraq mühit uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas rol oynayır. Sosial mühit dedikdə insanın həyat fəaliyyətini, inkişafını əhatə edən xarici şərait nəzərdə tutulur. Təbii mühit dedikdə
isə, ərazinin relyefi (dağlıq və ya aran olması),
fauna və florası, havanın tərkibi, təzyiqinin uşaq
şəxsiyyətinin inkişafına təsiri nəzərdə tutulur.
Uşağın inkişafı yalnız mühitdə mümkün olsa da,
o inkişafı tərbiyənin –təhsilin təsiri altındakı inkişafla eyniləşdirmək olmaz. Burada hər şeydən
əvvəl tərbiyənin-təhsilin məqsədyönlü, planlı,
davamlı, ardıcıl olmasıdır. Düzdür təlim, təhsil
və tərbiyə vasitəsilə çox şeyə nail olmaq mümkün olsa da, insanı tamamilə dəyişdirmək olmaz. Çünki buna bir çox obyektiv və subyektiv
amillər təsir göstərir.
Rus psixoloqu L.S.Vıqotskinin fikrinə
görə, uşağın psixi inkişafı doğulduqdan sonra
sosial qanunlarla müəyyən edilirsə, ünsiyyəti isə
insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrində bütün ömrü boyu əsas yer tutur.
Düzdür, buna təsir edən bir sıra məqamlar,
amillər vardır. Şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında, sosiallaşmasında ailə (ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibəti, təhsili, peşəsi, davranışı, birgəyaşayış mədəniyyəti, ailədə uşaqların
sayı, məişət şəraiti, ailədaxili münaqişələr, onların
yaranma səbəbləri, ailədə böyük-kiçik yeri, ağsaqqal-ağbirçək məsləhəti, sözü), mühit (şagirdi əhatə
edən təbiət, insanlar, dostlar, yoldaşlar, onların
qarşılıqlı əlaqəsi), təhsil, bağça, məktəb, əmək
kollektivi, KİV-ləri (televiziya, radio, telefon,
kompüter, qəzet, jurnal və.s.), incəsənət nümunələri (musiqi, rəqs, kino, teatr tamaşaları, rəsm əsər42

ləri, heykəltəraşlıq nümunələri, tətbiqi xalq yaradıcılığı və s.), kitablar, adət-ənənələr, məktəbəqədər
və məktəbdənkənar müəssisələr, idman, əyləncə
və yaradıcılıq mərkəzləri, demoqrafik proseslər
mühüm əhəmiyyətə və təsir qüvvəsinə malikdir.
Burada ən əsas vəzifə təlimin və pedaqoji prosesin
üzərinə düşür.
Qeyd etdiyimiz kimi uşaq bağçadakı oyun
fəaliyyəti və mühitindən sonra yeni bir aləmə
düşür. Bu, onun üçün yeni bir fəaliyyət növüdür.
Məktəbə qədəm qoyur və burada uşağın təlim
fəaliyyəti başlayır. Eyni zamanda sosial mühitdə
və cəmiyyətdə yeni bir status - məktəbli statusu
qazanır. Müəllim şаgirdin аrtıq dünənki uşаq
оlmаdığını ona xatırladır, bu gün onun məktəbli,
şаgird оlduğunu, özünə hər dəqiqə, hər sааt bаşа
salır. Şаgird də аnlаyır ki, verilən tаpşırığı yerinə
yetirməyə bоrcludur. O, bunun üçün məsuliyyət
daşıyır. Təlim prosesində məktəblinin əsas fəaliyyəti bilik, bacarıq və vərdişlər əldə etməsinə yönəldilir. Bu zaman məktəbli müəyyən vaxt ərzində, qəbul edilmiş proqram, cədvəl və dərsliklər
üzrə, yeni qazanılan dostlar - şagird kollektivi içərisində, sinif şəraitində öyrədən və öyrənənlər arasında ikitərəfli proses olaraq müəllimin rəhbərliyi
altında təlimə cəlb olunur. Təlim zamanı məktəbli
yeni bilik, bacarıq, vərdişlər mənimsəyir ki, bu da
onun fəal fikir fəaliyyətidir. Məhz bu prosesdə
məktəblinin hafizəsi, diqqəti, təfəkkürü, təxəyyülü, sərbəst fikir yürütmə bacarıqları, fikrini əsaslandırmaq, başqasının fikrinə rəy bildirmə, hörmətlə yanaşma vərdişləri formalaşır və inkişaf
edir. Şagirdin biliyinin, həyat təcrübəsinin, təfəkkür və təxəyyülünün artması, maraq dünyasının
inkişafı təlim prosesində mümkün olur. Təlim
prosesində məktəbli gələcəyin fəal və yararlı vətəndaşı, dərin biliyə, zəkaya, zəngin dünyagörüşünə, obyektiv fikir yürütməyə malik bir şəxsiyyət
kimi yetişir. Məşhur psixoloq L.S.Vıqotski qeyd
edir ki, “Təlim öz ardınca inkişafı aparır”. Lakin
düzgün təşkil edilmiş təlim məktəblini bir şəxsiyyət kimi formalaşdırır və sosiallaşmasına müsbət
təsir göstərir, geniş imkanlar açır. Odur ki, bu məsələ hər zaman pedaqoqların diqqət mərkəzində
olmuşdur. Аzərbаycаn pedаqоqlаrındаn prof.
M.M.Mehdizаdənin, prof. Ə.S.Seyidovun, prof.
M.Ə.Muradxanovun, prof. N.M.Kazımovun, prof.
Ə.Ə.Ağayevin, prof. H.Ə.Əlizadənin, prof.
A.N.Abbasovun, İ.H.Cəbrayılovun, rus pedаqоqlаrındаn
P.А.Qаlperinin,
V.V.Dаvıdоvun,
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L.V.Zаnkоvun, D.B.Elkоninin. E.K.Vasilyevanın
və başqalarının xüsusi xidmətləri оlmuşdur.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev təhsilin xüsusi rolunu, əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirmişdir. Böyük dövlət xadimi təhsilə yalnız savad, bilik qazanmaq, elm öyrənmək imkanı kimi
baxmamış, bütövlükdə, hər bir insanın həyatını
düzgün qurmasında, fəal vətəndaş kimi formalaşmasında, cəmiyyətdə gedən proseslərdə yaxından iştirak etməsində təhsilin mühüm rola
malik olduğunu önə çəkərək demişdir: “Həyat
böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iştirak
etmək üçün insan müasir tələblərə uyğun olan
təhsilə malik olmalıdır” (13.2).
Təlim prosesi eyni zamanda şagirdlərin
əqli cəhətdən də inkişafını təmin edir. Təlim
prosesini əqli inkişafdan ayırmaq düzgün deyil.
Çünki bunlar iki qarşılıqlı əlaqəli prosesdir. Lakin burada təlim aparıcı gücə malikdir. “Təlimlə
inkişаfın qаrşılıqlı mürəkkəb əlаqədə оlmаsınа
bаxmаyаrаq, təlim inkişаfdаn əvvəl bаşlаyır,
dərketmə elmi аnlаyışın qаrşısındаn keçir, anlayışlar dərk edildikcə, şəxsiyyət inkişaf edir və
tərbiyələnir” deyə görkəmli psixоlоq L.S.Vıqоtski yаzırdı.
Təlimin əsas vəzifələrindən biri inkişafetdirici olmasıdır. `Təlimin inkişafetdirici vəzifəsini tam həyata keçirmək üçün ilk növbədə şagirdlərin təfəkkür əməliyyatının (maraqlanmalı,
heyrətlənməli, psixi situasiyalarda olmalı,
müqayisə aparmalı, məsələlərə tənqidi yanaşmalı) işlənməsinə nail olmaq lazımdır.
Təhsil həm də tərbiyəedici funksiyanı da
daşıyır. Ümummilli lider Heydər Əliyev təhsil
оcaqlarının tərbiyəedici funksiyasına xüsusi diqqət yetirərək aşağıdakı sözləri qeyd etmişdir: “Təhsil оcaqlarında gənclərimizi xalqımızın
mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyələndirmək,
mənəvi cəhətdən sağlam və saf insanlar tərbiyə
etmək məsələsi mühüm yer tutmalıdır” (13,2).
Ümumiyyətlə, təhsilin ən ümdə vəzifəsi
belə demək mümkünsə, şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bu səbəbdən də təhsilə şəxsiyyətyönümlü
yanaşmaq əsas vəzifələrdən biridir. Çünki yetişən nəslin vətəndaş kimi yetişməsində şəxsiyyətyönümlü təhsilin rolu böyükdür.
Prof. İ.H.Cəbrayılov qeyd edir ki, şəxsiyyətyönümlü təhsil ölkəmizin gələcəyi üçün məsuliyyət daşıyan, vətənpərvər, insan hüquqlarını,
dövlətə və dövlətçiliyimizə sədaqət və hörmət

nümayiş etdirən, milli və bəşəri hisslərə yiyələnmiş şəxsiyyətlərin formalaşmasına olduqca ciddi təsir göstərir. Təlim-tərbiyə prosesində aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməsi sonda arzu
olunan nəticələrin əldə edilməsinə imkan verir:
- Müəllim-şagird, şagird-şagird, valideynmüəllim qarşılıqlı münasibətlərinin müxtəlif
formalarından istifadənin məqsədəuyğunluğu;
- Elmi biliklərin əsaslarının öyrənilməsinə, şagirdlərin özünütəhlilinə, tənqidi təfəkkürün inkişafına üstünlük verilməsi (3.169).
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, təlimin-tərbiyənin, pedaqoji prosesin əsas aparıcı
və təsiredici qüvvəsi pedaqoq-müəllim, tərbiyəçilərdir. Odur ki, “kim öyrədir?” və “necə öyrədir?” sualına cavab amilləri diqqəti cəlb edir.
Təlimi kim həyata keçirir, bilikləri kim
öyrədir?
Öyrədən şəxs – müəllim dərin, hərtərəfli
zəkası, biliyi, dünyagörüşü, pedaqoji ustalığı,
öyrətmə metodikası, ziyalılığı, yüksək mədəniyyəti, əxlaqi keyfiyyətləri, mədəniyyəti, ünsiyyəti, davranışı, ictimai nüfuzu, münasibəti, bir sözlə, mənəvi və şəxsi keyfiyyətləri ilə bağçada
körpələrə, uşaqlara, məktəbdə şagirdlərə, yeniyetmələrə, gənc nəslə nümunə olmalıdır. Müəllimin bu sadalanan keyfiyyətləri onun öyrənənlərin bir şəxsiyyət kimi, mənəvi və əxlaqi cəhətdən zəngin bir vətəndaş kimi inkişafına qüvvətli
təsir göstərir. Eyni zamanda müəllim şagirdlərdə təlimə maraq, məsuliyyət yaratmaq, ünsiyyət
qurmaq, ictimai-sosial mühitə, kollektivə adaptasiya olmaq bacarıqlarının, sosiallaşmasının
inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə yeni təlim metodlarından düzgün istifadə etməlidir. Müəllimin
şagirdlərə öyrətdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər
onlarda yüksək insani keyfiyyətlərin formalaşmasına, sosiallaşmalarına xidmət etməlidir.
Müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlər müstəqilliyə
alışsınlar, qazanmış olduqları bilikləri təcrübədə
tətbiq etsinlər, yaradıcı olsunlar. Yaradıcı insan
istənilən sahədə uğur qazana bilir. Şagirdlərin
ünsiyyətinə, kollektiv fəaliyyətinə, dialoq qurmasına, sosiallaşmasına motiv yaratmaq məqsəd
olaraq qarşıda qoyulmalıdır. Uşağın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında, sosiallaşmasında bilikli, bacarıqlı müəllimlər, nüfuzlu təlim-tərbiyə
ocağı, sağlam, tərbiyəvi xüsusiyyətlərə malik
şagird, əmək mühiti, ümumiyyətlə, onu əhatə
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edən insanların ona qayğısı, sevgisi, münasibəti
olduqca böyük və əvəzsiz təsir gücünə malikdir.
Yekun olaraq qeyd etmək düzgün olardı
ki, insan dünyaya göz açdığı zamandan sosial
mühitə uyğunlaşmağa və öz istəklərini, tələbatlarını ödəməyə səy göstərir. Bu tələbatların ödənilməsinin təkanverici qüvvəsi ünsiyyətə daxil
olmaq, kollektivə uyğunlaşmaq, ictimai-sosial
mühitə, cəmiyyətə alışmaq, sosiallaşmaq istəyi
və arzusudur. Məktəblinin bir şəxsiyyət kimi
yetişməsində, onun sosiallaşmasında sosial-ictimai münasibətlər, ünsiyyət, dialoqqurma bacarıqları böyük təsir göstərir. Bunun üçün də uşağın, məktəblinin bir şəxsiyyət kimi formalaşması, sosiallaşması, özünə və ətrafında olan insanlara, hadisələrə düzgün qiymətvermə, hörmətlə
yanaşma məsələsini yalnız təhsilin, məktəbin,

müəllimin üzərinə qoymaq olmaz. Bu işdə hər
birimiz, öz sahəmizdə, şəxsiyyətimiz, əməllərimiz və davranışımızla, sosial mühitdə, cəmiyyətdə tutduğumuz mövqe ilə, münasibətimizlə
təsir göstərir və məsuliyyət daşıyırıq. Odur ki,
bu günün körpəsinin, uşağının, məktəblisinin əsl
vətəndaş, mədəni-mənəvi keyfiyyətlərə malik,
həyatın hər vəziyyətinə hazır olan bir insan şəxsiyyət olaraq yetişməsi üçün qeyd olunan
məsələlərin nəzərə alınması məqsədəuyğundur.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə sosiallaşmanın məzmununu və mahiyyətini açmaqla yanaşı,
şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasına, onların
sosiallaşmasına təsir edən amillərdə qeyd edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti: məqalə məktəb müəllimləri, valideynlər və tərbiyəçilərə bu sahədə praktik istiqamət göstərə bilər.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
РЕЗЮМЕ
В статье даются сведения о понятии социализации. В формировании ребенка как личности
большую роль играют вопросы адаптации к социально-общественной среде и овладение нормами
поведения в обществе. Автор исследует влияние образования, общества и ИКТ на социализацию
учащихся и дает соответствующие предложения.
G. Shakhmuradova
THE NATURE AND CONTENT OF THE SOCIALIZATION OF STUDENTS
IN SECONDARY SCHOOLS
SUMMARY
The article deals with the concept of socialization. Issues of adaptation to the social environment and
mastery of norms of behavior in society play a big role in child’s formation as an individual. The author studies
the influence of education, society and ICT on the socialization of students and gives relevant suggestions.
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Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun tədrisində riyazi analiz bölməsinin nəzəri və
praktik istiqamətlərdə tədrisi prosesində kontrmisalların öyrənilməsinə mühüm yer verilməsi əhəmiyyət kəsb edir və başqa fundamental fənlərin
tədrisində də mühüm rol oynayır.
Riyazi analiz bölməsinin tədrisində əsas
riyazi təklif və teoremlərin hansı şərtlər daxilində olduğu və bu şərtlərin nə dərəcədə dəqiq olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bəzən bu
şərtlərdən birinin və ya bir neçəsinin doğru
olmamasından hökmün pozulması meydana
çıxır. Buna görə də həmin şərtlərin dəqiq olduğunu sübut edən misallar qurulur və bu misallar
kontrmisallar adlanır.
Riyazi analiz bölməsinin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər, meydana çıxan boşluqlar və
ziddiyyətlərin kontrmisallarla aradan qaldırılması gələcək mühəndislərin təfəkkürünün formalaşdırılması prosesinin riyazi modelləşməsində
özünü əks etdirir.
Gələcək mühəndislər üçün maraq doğuran
aspektlər dedikdə aşağıdakılar başa düşülür:

şərtlər yalnız zəruridirmi? Şərtlər zəruri və kafidirmi? Və ya verilən hökmü daha az şərt daxilində isbat etmək olmazdımı? Məhz bu məqalənin məqsədi ali texniki məktəblərdə riyazi analiz bölməsinin tədrisində kontrmisalların qurulmasına daha sadə və geniş aydınlıq gətirməkdir.
1) A və B çoxluqlarının heç biri boş çoxluq olmamalıdır. A ; B.
2) Hər bir həqiqi ədəd A və B çoxluqlarından birinə və yalnız birinə daxil olmalıdır.
3)A çoxluğunun istənilən elementi B çoxluğunun istənilən elementindən kiçik olmalıdır.
Həqiqi ədədlər çoxluğunun bu qayda ilə
iki A və B çoxluqlarına ayrılması kəsik adlanır.
Bu qayda ilə təyin olunan kəsik Dedekind kəsiyi
adlanır [2]. A çoxluğu kəsiyin aşağı sinfi, B
çoxluğu isə kəsiyin yuxarı sinfi adlanır. Belə kəsik həmişə müəyyən bir  həqiqi ədədini təyin
edir. Əgər  ədədi A sinfinə daxil olarsa, onda
bu sinfin ən böyük elementi, B sinfinə daxil
olarsa, onda onun ən kiçik elementi olur. Yəni,
istənilən xA və yB üçün x<y şərti ödənil-
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məklə, həmişə elə  həqiqi ədədi olur ki, x  
 y bərabərsizliyi doğru olur.
Həqiqi ədədlər çoxluğunun bütün xassələri ətraflı verilmişdir [2]. İndi isə həqiqi ədədlər
çoxluğunun müəyyən alt çoxluqlarına aid
kontrmisallarla baxaq.
1. Sərhəddi olmayan həqiqi ədədlər
çoxluğu.
R=(-;+) çoxluğunun sərhəddi yoxdur.
Çünki, bu çoxluğa daxil olan istənilən nöqtə
müəyyən ətrafı ilə bu çoxluğa daxildir.
2. Dəqiq aşağı və dəqiq yuxarı sərhəddi
özünə daxil olmayan məhdud çoxluq.
A=(0;1) çoxluğu məhdud çoxluqdur.
Onun dəqiq aşağı sərhəddi 0, dəqiq yuxarı sərhəddi isə 1-dir. Lakin 0, həm də 1 bu çoxluğa
daxil deyil.
3. Dəqiq aşağı sərhəddi özünə daxil olan
qeyri-məhdud çoxluq.
B=[1; +) çoxluğu qeyri-məhdud çoxluqdur. Dəqiq aşağı sərhəddi 1-dir və çoxluğa
daxildir.
4. Kəsilməzlik xassəsinə malik olmayan
çoxluq.
Gələcəkdə irrasional ədədlər çoxluğunu İ,
rasional ədədlər çoxluğunu Q, həqiqi ədədlər
çoxluğunu isə R ilə işarə edəcəyik. Göstərək ki, İ
irrasional ədədlər çoxluğu kəsilməz deyil. Bunun
üçün i çoxluğunu aşağıdakı kimi iki sinfə ayıraq:
A ilə 0-dan kiçik bütün irrasional ədədləri,
B ilə 0-dan böyük bütün irrasional ədədləri işarə
edək. İ çoxluğunun bu qayda ilə A və B siniflərinə ayrılması kəsikdir. Lakin bu kəsik heç bir irrasional ədədi təyin etmir. Çünki, istənilən xA və
yB irrasional ədədləri üçün x<y şərtinin
ödənilməsinə baxmayaraq x    y şərtini ödəyən heç bir  irrasional ədədi yoxdur. Deməli, İ
irrasional ədədlər çoxluğu kəsilməz deyil.
5. Yeganə ixtisar olmayan kəsr şəklində
göstərilə bilməyən kəsr.
Doğrudan da,









2 1 5 1 5
2
.


4
2
1 5
Həqiqətən də





2 1  5 kəsrini iki müx4

təlif ixtisar olmayan kəsr şəklində göstərmək
mümkün oldu.
6. Sonsuz sayda limit nöqtəsi özünə daxil olmayan nə açıq, nə də ki, qapalı olmayan
çoxluqlar.
Q rasional və İ irrasional ədədlər çoxluğunun hər ikisi belə çoxluqlardır. Bu çoxluqlardan
hər biri nə açıq çoxluq, nə də qapalı çoxluqdur;
bu çoxluqların hər birinin sonsuz sayda limit
nöqtəsi özünə daxil deyil. Doğrudan da, hər bir
rasional ədəd İ çoxluğunun, hər bir irrasional
ədəd isə Q çoxluğunun limit nöqtəsidir. Həm də,
istənilən rasional ədədin istənilən ətrafında
irrasional ədəd və istənilən irrasional ədədin
istənilən ətrafında isə rasional ədəd var. Odur ki,
İ və Q çoxluq, nə açıq çoxluqdur, nə də ki,
qapalı çoxluqdur.
7. Limiti olmayan
1   1n
xn 
2
ardıcıllığı məhduddur. Çünki, istənilən
n  N üçün 0  xn  1şərti ödənilir. Lakin
bu ardıcıllıq yığılan deyil. Çünki, istənilən həqiqi ədədin istənilən ətrafından kənarda bu ardıcıllığın sonsuz sayda həddi olur.
8. İstənilən qeyd olunmuş natural p
ədədi üçün lim an p  an  0 şərtini ödən





yən dağılan

1 1
1
an  1    ... 
2 3
n

ədədi ardıcıllığına baxaq. İstənilən qeyd
olunmuş natural p ədədi üçün

2 1  5 kəsrini aşağıdakı
4

kimi iki kəsr şəklində göstərmək olar.
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Yəni, lim an  p  an  0 olur. Lakin,

bəb lim an  p  an  0 münasibətinin p-yə

an  ardıcıllığı dağılan ardıcıllıqdır. Çünki, bu

nəzərən müntəzəm olaraq ödənilməməsidir.
Doğrudan da, p=n olduqda,

n

ardıcıllıq fundamental ardıcıllıq deyil. Buna sə-
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rada 0  x0  şərtini ödəyən
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Yəni,

ardıcıllığı

 

tərir. Onda, doğurdan da an ardıcıllığı dağılan ardıcıllıq olacaq.
9. Rasional ədədlər çoxluğunun tam
fəza olmadığını göstərək.
n

Bu məqsədlə

 1
an  1   , n  N 
 n

ardıcıllığına baxaq. Məlumdur ki, hədləri rasional ədədlərdən ibarət olan bu ədədi ardıcıllıq artandır və yuxarıdan məhduddur: Deməli, bu ardıcıllıq fundamental ardıcıllıqdır. Lakin onun
limiti e ədədinə bərabərdir ki, bu ədəd də irrasionaldır. Deməli, rasional ədədlər çoxluğu tam
deyil.
10. Verilmiş parçada təyin olunmuş
sonlu, lakin qeyri-məhdud

götürmək kifayətdir.
11. Məhdud və limiti olmayan.

f x   cos

1
x

funksiyasına baxaq. Bu funksiya x=0
nöqtəsindən başqa bütün həqiqi ədədlər çoxluğunda təyin olunmuşdur və məhdud funksiyadır.
Lakin, x  0 olduqda f  x   cos
yasının

limiti

yoxdur.

1
funksix

Doğrudan

da,



1


1
və x" 
xn  

, n  N 
n
2n

  n 
2


ardıcıllıqlarının n   - da sıfıra yığıldığına
0; x  0,
baxmayaraq

f x    1
 1 
f  xn   f 
  cos 2n  1;
 x ; 0  x  1
 2n 
funksiyası 0;1parçasında təyin olun


muşdur, sonludur lakin bu parçada məhdud
deyil. Doğurdan da, qabaqcadan verilmiş istənilən qədər böyük E  0 ədədi üçün elə

 1 

  cos  n   0
f  x"n   f 
2

   n 
2
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rın

lim f x   lim x  Dx   0  f 0

olur, bu da funksiya limitinin ardıcıllıqlaköməyi
ilə
tərifinə
görə

x 0

x 0

 

olduğu üçün f x funksiyası x=0 nöqtəsində kəsilməzdir və qalan bütün nöqtələrdə isə
kəsiləndir.
14. Ədəd oxunun sonlu sayda nöqtəsində kəsilməz, qalan nöqtələrində isə kəsilən
funksiya.
Tutaq ki, x1 , x2 ,..., xn nöqtələri ədəd
oxunun n sayda istənilən nöqtələridir. Onda,

1
f  x   cos funksiyasının x  0 - da limitix

nin olmadığını göstərir.
12. Bütün ədəd oxunda təyin olunmuş
məhdud və ədəd oxunun bütün nöqtələrində
kəsilən funksiya

1, x rasional olduqda ,
D x   
0, x irrasional olduqda

f x   x  x1 x  x2 ...x  xn Dx 

funksiyası Dirixle funksiyasıdır. Dirixle
funksiyası bütün ədəd oxunda təyin olunmuş
məhdud funksiyadır, lakin, bu funksiya ədəd
oxunun bütün nöqtələrində kəsilən funksiyadır.
İstənilən x0   ;    üçün, bu nöqtənin
ixtiyari ətrafında həm rasional, həm də irrasional
ədədlər olduğundan bu nöqtədə f  x  funksiyasının nə sol, nə də sağ limiti var. Odur ki,
x0 nöqtəsi f  x  funksiyası üçün ikinci növ kəsilmə nöqtəsidir.
13. Bütün ədəd oxunda təyin olunmuş
və ədəd oxunun yalnız bir nöqtəsində
kəsilməz

funksiyası x1 , x2 ,.., xn nöqtələrində kəsilməz, qalan nöqtələrində isə kəsilən olar.
Burada D x  məlum Dirixle funksiyasıdır.
15. Yalnız bir nöqtədə kəsilən olub,
ədəd oxunun bütün qalan nöqtələrində kəsilməz olan və verilmiş nöqtədə işarəsini saxlamayan

 x  1; x  0,
f x   
0; x  0

funksiyası yalnız x=0 nöqtəsində kəsiləndir və bütün qalan nöqtələrdə isə kəsilməzdir.
Bu
funksiya
x=0
nöqtəsində
f 0  0  1  1  0 müsbət işarəsini bu nöqtənin heç bir ətrafında saxlamır (Şəkil 1). Buna
səbəb f  x  funksiyasının x=0 nöqtəsində birinci növ kəsilməyə malik olmasıdır (şəkil 1).

1, x rasional olduqda ,
f  x   x  D x   
0, x irrasional olduqda
funksiyası bütün ədəd oxunda təyin
olunub və yalnız x=0 nöqtəsində kəsilməzdir.
Doğurdan da,
y

f x 

0

1

x

Şəkil 1.
16. Bütün ədəd oxunda kəsilən, mütləq
qiyməti isə bütün ədəd oxunda kəsilməz olan
funksiyaya baxaq:
48

1; x rasional olduqda ,
f x   
 1; x irrasional olduqda.
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Bu funksiya ədəd oxunun hər bir nöqtəsində ikinci növ kəsilməyə malikdir. Lakin
onun mütləq qiyməti y  f  x   1 funksiyası
olur ki, bu da bütün ədəd oxunda kəsilməzdir.
17. Qapalı olmayan çoxluqda təyin
olunmuş kəsilməz və qeyri-məhdud funksiya.
1) Fərz edək ki, A qapalı olmayan qeyriməhdud çoxluqdur. Onda, f  x   x; x  A
funksiyasını götürürük.
2) Əgər A məhdud və qapalı olmayan çoxluqdursa, onda

f x  

1 ; x  A qəbul
xc

edək. Burada c nöqtəsi A çoxluğunun özünə daxil olmayan limit nöqtəsidir. Aydındır ki, bu
qayda ilə təyin olunan f  x  funksiyası A çoxluğunda qeyri-məhdud funksiya olacaq.
Əgər A çoxluğu qapalı və məhdud çoxluq,
f  x  funksiyası isə bu A çoxluğunda kəsilməz
funksiyadırsa, onda Veyerştras teoreminə görə
f x funksiyası A çoxluğunda məhdud olmalı
idi 2.
18. Yarımintervalda kəsilməz olan və
dəqiq yuxarı sərhəddini almayan funksiya.
A  0;1 yarımintervalında təyin olun-

 

muş f  x   x funksiyasına baxaq.
Bu funksiyanın A  0;1 çoxluğundakı
dəqiq yuxarı sərhəddi 1-dir, lakin funksiya bu
qiyməti ala bilmir. Buna səbəb A çoxluğunun
qapalı olmamasıdır. Çünki, məlum Veyerştrass
teoreminə görə qapalı məhdud çoxluqda kəsilməz funksiya, bu çoxluqda özünün dəqiq aşağı
və dəqiq yuxarı sərhədlərini alır 3.
19. Ədəd oxunun heç bir hissəsində monoton olmayan və bütün ədəd oxunda birqiymətli tərs funksiyası olan funksiya, yəni

 x; x rasional olduqda,
f x   
 x; x irrasional olduqda.
İstənilən nöqtənin istənilən ətrafında həm
rasional, həm də irrasional ədədlər olduğundan bu
funksiya bütün ədəd oxunda təyin olunmuş və
onun heç bir hissəsində monoton olmayan funksiyadır. Lakin, bu funksiyanın birqiymətli tərs funksiyası var 2.
20. Mürəkkəb funksiyanın limiti haqqında hökmü ödəməyən funksiya.

y  f u , u  R, u  g x , x  R

funksiyaları verilmişdir. Bu funksiyaların
mürəkkəb y  f  g  x funksiyası bütün ədəd
oxunda
kəsilməzdir
və
lim f u   c; lim g x   b şərtləri ödənilir,
u b

lakin

x a

lim g x   c olur, məsələn:

x a

0; u  0 olduqda ,
f u   
uR
1; u  0 oluduqda

funksiyası lim f u   0 şərtini ödəyir.

g x   0; x  R

u 0

qəbul
edək.
Onda
f g x   1olar deməli, lim f  g  x   1  0
x 0

şərti ödənilər.
Bu kontur misalın varlığına səbəb
x  a  g x   b şərtinin ödənilməməsidir.[1]
21. Elə iki müntəzəm kəsilməz funksiya
vardır ki, onların hasili müntəzəm kəsilməz
deyil.
Aydındır ki, x və sinx funksiyaları
R   ;   çoxluğunda müntəzəm kəsilməzdir. Çünki, bu funksiyaların hər ikisi
ödəyir
f x1   f x2   x1  x2 şərtini

(burada x1 və x2 ədədləri  ; aralığına
daxil olan istənilən nöqtələrdir, lakin onların hasili olan g x   x sin x funksiyası R çoxluğunda müntəzəm kəsilməz deyil, buna səbəb x və
sinx funksiyalarının ortaq təyin olunduğu çoxluğun qeyri-məhdud çoxluq olması və bu funksiyalardan birinin həmin çoxluqda qeyri-məhdud
funksiya olmasıdır. Əgər bu funksiyaların hasilinin ortaq təyin olunduğu çoxluq kompakt çoxluq (qapalı və məhdud çoxluq) olarsa, onda məlum Kantor teoreminə görə 2, g x   x sin x
funksiyası müntəzəm kəsilməz olardı.
22. Verilmiş parçada təyin olunmuş
məhdud elə funksiya vardır ki, o bu parçada
aldığı istənilən iki müxtəlif qiyməti arasında
yerləşən sonsuz sayda qiymətlərdən heç birini almır. Bu məqsədlə

1; x  0 olduqda ,

 x   0; x  0 olduqda ,
 1; x  0 olduqda
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funksiyasına baxaq. Bu funksiya bütün
ədəd oxunda təyin olunmuş məhdud funksiyadır,
yalınz x=0 nöqtəsində birinci növ kəsilməyə malikdir və qalan bütün nöqtələrdə isə kəsilməzdir.
Bu funksiya -1 və 0 arasında yerləşən, eləcə də 0
və 1 arasında yerləşən heç bir qiyməti ala bilmir,
buna səbəb isə bu funksiyanın x=0 nöqtəsində
birinci növ kəsilməyə malik olmasıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq ali
texniki məktəblərdə riyazi analiz bölməsinin tədrisində kontrmisallardan istifadə imkanları öz əksini
tapmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Ali texniki məktəblərdə riyazi analiz kursunun tədrisində kontrmisallardan istifadənin metodik sistemi
verilmişdir.
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Təlim-tərbiyə prosesində təhsil müəssisəsi
qarşısında qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirmək
üçün müəllim və şagirdlər tərəfindən istifadə
olunan materiallar, əyani vasitələr və ya resurslar adlandırılır. Ümumi adla onlara təlim- tədris
vasitələri də deyilir. Təhsil resurslarını müxtəlif
yanaşmalarda müxtəlif cür mənalan-dırmaq
olar: onlar təhsilə aid informasiya (məlumat) daşıyıcısıdır, müəllim və şagirdlərin fəaliyyət
instrumentidir, təhsil resurslarının köməyi ilə
qarşıya qoyulmuş təlim-tərbiyə məqsədlərinə,
şagirdlərin inkişaf etməsinə nail olmaq mümkündür. Fikrimizi ümumiləşdirərək təhsil resurslarına belə tərif vermək olar: təhsil resursları təlim və tədrisin elə obyektləridir ki, onlardan
informasiya daşıyıcısı, müəllimlərin və şagirdlərin fəaliyyət instrumenti (vasitəsi) kimi istifadə
edilərək qarşıya qoyulan təlim-tərbiyə məqsədlərinə və şagirdlərin inkişafına nail olunur.
Tədris və təlim proseslərində təhsil resurslarından istifadə edilməsinin əsas məqsədi fənnin (o cümlədən kimyanın) tədrisi və təliminin
səmərəliliyini yüksəltmək, şagirdlərin mövcud
potensialını üzə çıxarmaq, onları inkişaf etdirməkdir. Təhsil resursları müəllimin canlı danışığı ilə bilikdə təlim prosesinin və təhsil müəssisəsində maddi-tədris bazasının vacib komponentidir. Resurslar (və ya təlim-tədris vasitələri)
məktəbdə təhsilin vacib tərkib hissəsi olmaqla,
təlim-tərbiyənin əsas komponentləri olan məzmunun, təlim formaları və metodlarının reallaşdırılmasına çox böyük təsir edir. Müasir mək-

təblərin iş praktikası göstərir ki, hazırda şagirdlərə daha çox, effektiv təsir edən təhsil resursları
audiovizual və multimediya – elektron vasitələrdir. Multimediya texnologiyasında intellektual
fəaliyyətin avtomatlaşdırılması məsələləri həll
edilərkən elektron hesablama maşınları (EHM)
ilə ənənəvi audiovizual vasitələrin imkanları
birləşdirilir.
Ümumtəhsil məktəblərində istifadə olunan
kimya fənninə aid təlim vasitələri aşağıdakı
kimi təsnif edilə bilər:
1. Natural obyektlər (maddələr, kimyəvi
reaktivlər, təlim üçün materiallar, qarışıqlar,
məhlullar, kolleksiyalar və s.);
2. Laboratoriya avadanlığı (cihazlar, kimyəvi qablar və laboratoriya ləvazimatı);
3. Modellər, maketlər (atom, molekul,
kristal qəfəsləri, kimya istehsalatı qurğuları və
aparatlarını təsvir edən təlim modelləri);
4. Təlimin çap vasitələri (dərslik və dərs
vəsaitləri, onlarda verilən suallar və tapşırıqlar,
test tapşırıqları olan xüsusi kitabçalar, cədvəllər,
sxemlər, qrafiklər, plakatlar, fotoqrafiyalar və s.);
5. Audiovizual təlim vasitələri (diapozitivlər, transparantlar, diafilmlər, səs yazıları, videofilmlər, kinofilmlər) və bunları nümayiş etdirən
texniki vasitələr (diaproektorlar, filmoskoplar,
epiproyektorlar, kodoskoplar, kinoproyektorlar,
maqnitofonlar, videomaqnitofonlar, ekranlar,
interaktiv lövhələr və b.).
6. Müasir kommunikasiya və informasiya
vasitələri (təlimləndirici, yoxlayıcı, təlim oyun-
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ları və başqa kompüter proqramları) və onlara
aid qurğular və aparatlar (videokameralar, rəqəmsal fotoaparatlar, kompüterlər, multimediya
qurğuları, internet və b.).
Kimya eksperimental elmdir, fənnin dərs
mövzularının 80%-indən çoxunda kimyəvi
təcrübələrdən istifadə olunmalıdır. Buna görə də
məktəbdə kimyanın səmərəli tədrisi üçün təlim
vasitələri kimi təbii-natural obyektlərdən və real
kimyəvi proseslərdən istifadə olunmasına üstünlük verilməlidir. Yalnız, təbii obyektlərdən və
kimyəvi proseslərdən istifadə imkanları olmadıqda (təhlükəsizlik texnikası baxımından,
regionda öyrənilən obyektlərin yoxluğu, reaktivlər, cihazlar və avadanlıqlar olmadıqda və ya
çox baha olduqda) müəllim təsviri təlim vasitələrindən istifadə edə bilər. Yadda saxla-nılmalıdır ki, kimyəvi hadisələrin ən parlaq kino və
video fraqmentləri, ən yaxşı virtual eksperimentlər belə şagirdlərin özlərinin bilavasitə
apardığı kimyəvi təcrübələri əvəz edə bilmir və
lazımi didaktik effekti vermir. Son illərdə təlimdə elektron texnikasından (kompüterdən, elektron lövhələrdən və b.) istifadə edilməsi böyük
imkanlar yaratmışdır. Elektron texnikası öyrənmə, yoxlama və qiymətləndirmə proseslərini
kombinəedilmiş şəkildə nümayiş etdirməyə,
fərdi və kollektiv sorğu keçirməyə, bilikləri öyrətməyə və müxtəlif bacarıqları əyani olaraq
göstərməyə yeni imkanlar açır. Ümumtəhsil
məktəblərində müasir tədris və təlimin reallaşdırılmasını elektron təhsil resursları (ETR) olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. İndiki dövrdə müasir məktəblərdə öyrətmək və öyrənmək
məsələlərində elektron təhsil resurslarının böyük rolu vardır. ETR-lər əsasən İnternetdə və
CD disklərində yerləşdirilir. Tədris materialları
elektron resurslar kimi müxtəlif formalarda
istifadəyə təqdim oluna bilər: mətn, qrafik, foto,
video, audio (səs) və şagirdin praktik fəaliyyəti
şəklində. Mühüm təhsil resurslarına qoyulan
tələblərlə tanış olaq. Təhsil resursları (TR) seçilərkən onlarda aşağıdakı cəhətlərin olmasına üstünlük verilməlidir: 1) İstifadə edilən TR-lə dav-
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ranma qaydaları sadə olmalı, onun iş üçün hazırlanmasına az vaxt getməli, o, təhlükəsiz və
etibarlı olmalıdır. 2) TR şagirdlərin yaş səviyyəsinə, ümumi inkişaf, hazırlıq və qavrama səviyyəsinə uyğun olmalı, onunla işləyən şagirdlərə
inandırıcı təsir etməlidir. Təhsil resurslarını
təyinatına görə üç qrupa bölmək olar: a) nümayiş etdirilmək üçün istifadə olunanlar; b) laboratoriya işlərini müstəqil aparmaq üçün istifadə
olunanlar; c) həm nümayiş üçün, həm də laboratoriya işlərinin aparmaq üçün istifadə olunanlar.
Məsələn, qızdırıcı cihazlar, laboratoriya ləvazimatları və b. 3) Nümayiş üçün nəzərdə tutulan
və əsasən müəllim tərəfindən istifadə olunan
TR-lər istifadə zamanı şagirdlərdən ən azı 3
metr aralıda tutulmalıdır. Onların yaxşı görünməsi üçün nümayiş masasının üstünə kiçik masa
qoyulmalı və bu masa yerdən 155 sm, böyük
masadan isə 40 sm yuxarıda durmalıdır 4)
Laboratoriya-praktik işləri üçün nəzərdə tutulan
TR-lərdən şagirdlər müstəqil istifadə etdiyi üçün
onlar təhlükəsiz, kompakt və sadə olmalıdır.
Aparılan hər bir laboratoriya təcrübəsi diqqətlə
müşahidə edilməli və onun gedişi xüsusi dəftərdə təsvir olunmalıdır. 5) VII sinfin ilk dərslərində şagirdlər kimya kabinetində ən çox istifadə
olunan təlim resurslarının funksiyaları və onlarla davranma qaydaları ilə tanış edilməlidir.
Problemin aktuallığı. Tədris resurslarından
məqsədəuyğun və səmərəli istifadə edilməsi fənnin
təlim keyfiyyətini yüksəltmək və fənnə marağı artırmaq üçün daim aktualdır.
Problemin yeniliyi. Məqalədə məktəb kimya
proqramına müvafiq olan müasir audiovizual və
elektron vasitələrin mahiyyəti və funksiyaları araşdırılır, ənənəvi təhsil resursları ilə müqayisə edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Əksər müəllimlər kimya təlimində istifadə olunan müasir təlim
vasitələri, onların təsnifatı və onların əhəmiyyəti
barədə az məlumata malikdirlər. Buna görə də hansı
təlim vasitələrindən necə və hansı vaxtda istifadə
edilməsi barədə praktik tövsiyələrin verilməsi, hesab
edirik ki, kimya müəllimlərinə öz dərslərini daha
maraqlı qurmaqda kömək edə bilər.
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ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗЮМЕ
Статья описывает цели и значение использования учебных ресурсов (наглядных средств) по химии
в общеобразовательной школе, указывает их основные функции при обучении, преимущество аудиовизуальных и электронных средств в сравнении с традиционными. В статье также дается классификация
образовательных ресурсов по химии для средней школы, актуальность и важность использования
мультимедийных электронных ресурсов на уроках для повышения качества изучения предмета.
A.H. Aliyev
EDUCATIONAL RESOURCES IN CHEMISTRY IN THE SECONDARY SCHOOL AND THE
REQUIREMENTS FOR THEIR USAGE
SUMMARY
The article is about the aims and use of educational resources (visual aids) in chemistry in the secondary
school. It points their functions in training, advantage of audiovisual and electronic aids with traditional ones. The
article states the classification of educational resources in chemistry for relevance and importance of using multimedia electronic resources at the lessons to improve the quality of teaching the subject.
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Müasir mərhələdə dünya təhsil sistemində
həyata keçirilən əsaslı islahatlar, onun gələcək
inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirməyə, mükəmməl bünövrəsini qurmağa istiqamətlənir.
Dünya fəlsəfi və pedaqoji fikrində təhsil sisteminin ciddi qüsurları, onu təkmilləşdirməyin
prinsip və yolları haqqında müxtəlif fikirlər,
tövsiyələr irəli sürülür. Bu isə dünyada baş
verən müasir sosial tərəqqinin bilavasitə təhsillə
bağlı olduğunu göstərir. Dünyada gedən tərəqqi
Azərbaycan təhsilində də müəyyən iz buraxmışdır. Ölkədə gedən sosial, mədəni və texnoloji inkişaf qlobal düşünmə tərzinin əhəmiyyətini xeyli artırır. Artıq təlim prosesi şagirdlərin ayrı-ayrı
fənlər üzrə verilən bilik və bacarıqların passiv
istehlakçısı deyil, əksinə ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı təfəkkürlə münasibət bəsləyən
subyektlər kimi formalaşmasını təmin edəndir.
Bunun üçün təhsil səviyyələrində öyrənilən
fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular əlaqəliinteraktiv şəkildə tədris olunmalıdır.
Respublikamızda təhsilin başlıca məqsədlərindən biri dünyanı və özünü dərk edə bilən,
aydın təfəkkürə, geniş dünyagörüşə malik şəxsiyyətin formalaşdırılmasıdır. Elə buna görə də
fənlərin tədrisində şagirdlərə dünya haqqında
doğru, dürüst məlumatlar verilməsi tələb olunur.
Dünyanın tam və bütövlüyü, maddi və mənəvi
aləmin qarşılıqlı əlaqədə olması fənlərin tədrisində öz əksini tapmalı, fənlərarası əlaqə tətbiq
olunmalıdır. Bunlar hər bir fənnin tədrisində
əsas prinsiplərdəndir. Ona görə də tədris proqramlarında fənnin məzmunu hazırlanarkən onun
əlaqələnəcəyi təbiət və humanitar fənlərin məzmunu ilə yaxınlıq əlaqələri nəzərə alınmışdır.
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Tədrisdə inteqrasiyanın həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Təlim prosesində
inteqrasiya, fənlərin tədrisində inteqrasiya ayrıayrı hissələrin məntiqi surətdə tam halda bir-biri
ilə qarşılıqlı əlaqədə birləşməsi deməkdir. Yəni:
- Vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan
yaradır;
- Şagirdlərin təlim yükünü azaldır;
- İnteraktiv bilik və bacarıqların formalaşmasına şərait yaradır;
- Öyrənilməsində intensivliyini, səmərəliliyini artırır;
- Biliklərin mənimsənilməsini asanlaşdırır;
- Təlimə marağı artırır, fənnin öyrə-nilməsində motivasiya yaradır;
- Elmi dünyagörüşü inkişaf etdirir;
- Dünyanın bütövlüyünün, tamlığının dərk
edilməsini təmin edir.
Fənlərarası inteqrasiya fənnin tədrisində
iki və daha artıq fənn sahəsindən əldə edilən
biliklərin əlaqələndirilməsidir. Tədrisdə fənlərarası əlaqənin tətbiqi biliyin sistemli şəkildə öyrənilməsinin açarıdır. Çünki müxtəlif isti-qamətlərdə inkişaf edən elmlər arasında əlaqə, assosiasiyası yaratmaq idrakı fəaliyyətin əsas proseslərindəndir. Biliklərin inteqrasiyası şagirdlərin canlı və cansız təbiət, cəmiyyət hadisələri
arasında əlaqələri dərk etməyə xidmət edir.
Fənlərin əlaqəli tədrisi fəaliyyətin elə bir
növüdür ki, bu zaman tədris olunan fənn digər
fənlərin nailiyyətlərindən istifadə edilməklə:
a) Mövzunun izahında digər fənlərin məzmunundakı əlaqəli, oxşar biliklərə əsaslanılır.
b) Mövzunun öyrənilməsində fənlər arasında mövcud olan boşluqlar doldurulur.
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c) Mövzunun öyrənilməsində digər fənlərin tətbiq edilməsi şagirdlərdə tədqiqatçılığa
olan meyli gücləndirir.
Təlim prosesinin səmərəliliyini artıran
fənlərarası qarşılıqlı əlaqələrin tədrisində tətbiqi
probleminin həlli əsrlər boyu aktuallığını itirməmişdir. Elmlər, cəmiyyətlər, insanlar inkişaf
etdiyindən, həmin sahələrin qarşılıqlı əlaqəsi də
daim inkişafda olmağı tələb edir. Ona görə də
fənlərarası əlaqə bu gün pedaqogikanın, fənn
metodikalarının əsas tədqiqat obyekti olaraq böyük aktuallıq kəsb edir.
Təbiət və cəmiyyətdə, insanların şüurunda
baş verən dəyişikliklərə uyğun təlim-tərbiyə sistemi yaratmaq istəyi fənlərin əlaqəli tədrisinin
aktuallığını daim artırır. Tarixən bu problem
mütəfəkkirləri pedaqoqları, psixoloqları, metodistləri düşündürmüşdür. Onlar bu barədə maraqlı, dəyərli fikir və ideyalar irəli sürmüşlər.
Nizami Gəncəvi obyekt və hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsini belə şərh etmişdir: Nəcib və dərrakəli, mərd və güclü, inamlı və hörmətli insan
yalnız əlverişli ictimai-iqtisadi, sosial-siyasi və
mədəni mühitdə yetişə bilər. O, təbiət, cəmiyyət
və təfəkkürlə fəaliyyət göstərən qanunauyğunluqları sintez halında dərk etməklə, elm və sənəti
mükəmməl öyrənməklə kamilləşə bilər [1].
Nəsirəddin-Tusinin fikrincə, “Dəyişənlər,
sabitlər, oxşarlıqlar, əksliklər, cəbr, istilik, mexanika, şüalar, bəsit və mürəkkəb maddələr, elementlər və ünsürlər tam əlaqəli şəkildə,
inteqrativ halda öyrədilməlidir ki, onlar mütləq
insan (ən kamil, bütöv, bitkin, saf və təmiz insan) kimi formalaşa bilsin”.
İnsan kainatdakı kamal dərəcələrini küll
halda bilmək dərəcəsinə çatdıqda, bu “küllün”
tərkibinə daxil olan saysız cüziyyatları bir-birinin ardınca dərk etməyə başlayır, əgər fəaliyyətə
başlayıb bunları əməldə həyata keçirə bilsə,
onun bu işləri bütün aləmin xoşuna gələr, bəlkə
özü bir aləmə çevrilər. Böyük aləmə təşbih olaraq ona verilən kiçik aləm adını doğrulda bilər”
[2]. Böyük Azərbaycan pedaqoqu, akademik M.
Mehdizadənin fikrincə “Fənlərarası əlaqə biliyin
hər cür mənimsənilməsi, mahiyyət etibarı ilə
şagirdin əvvəlki təcrübəsinə daxil olan təsəvvür
və anlayışların yeni öyrənilməkdə olanlarla
əlaqəsinin (assosiasiyasının) yaradılmasından
ibarətdir” [3]. Onun fikrincə, təlim-tərbiyənin
elmi-nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi vəzifəsi-

nin yerinə yetirilməsi, xüsusi ilə təlim prosesində fənlərarası əlaqənin düzgün, sistematik olaraq verilməsi ilə həyata keçirilməlidir.
Təbiət hadisələri arasındakı təbii əlaqələri
bütün şagirdlərə öyrətməyi məsləhət görən böyük Çex pedaqoqu Yan Amos Komenski: “Əlaqəli olan hər şeyi və hər yerdə birlikdə götürmək lazımdır” [4].
Xarici dillərin tədrisində həmin ölkələrin
coğrafiyası, tarixi və xalqlarının adət-ənənələri
ilə əlaqəli öyrədilməsini tövsiyə edən Con Lokk
qeyd edirdi ki, bir fənnin məzmunu digər fəndə
olan element və faktlarla zənginləşdirilərsə elmin əsasları daha yaxşı mənimsənilər, uşağın
ağlının və davranışlarının formalaşmasına kömək göstərər [5].
“Bir fənnin tədrisi zamanı başqa fənlərdəki biliklərdən istifadə etmək uşağın psixoloji
halına, yaradıcılıq fəaliyyətinə yardım göstərir,
maraqların və ağılın hərtərəfli inkişafına böyük
təsir göstərir” [6] fikri görkəmli pedaqoq
İ.F.Herbarta məxsusdur.
Fənlərin qarşılıqlı və çoxtərəfli əlaqəli
tədrisi ideyasının elementlərini irəli sürən görkəmli pedaqoq A.Disterveq əsərlərində yazmışdır ki, “qohum fənlərin əlaqəli tədrisi bütün əlaqələndirilən fənlərin sistemli və əsaslı öyrənilməsini təmin edir.
Onun fikrincə, tədris fənləri arasında təbii,
yaxşı düşünülmüş əlaqə qurmağın tam və dərin
bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasında
mühitin əhəmiyyəti var” [7].
Fənlərarası əlaqənin həyata keçirilməsini
psixoloji nöqteyi-nəzərdən əsaslandıran K.D.
Uşinski deyirdi: bütöv dünyagörüşü formalaşdırmağın əsas yolu tədris fənlərinin qarşılıqlı
əlaqəli tədrisidir. Fənlərin əlaqəli tədrisini təmin
etmək üçün pedaqoji-psixoloji əsaslara istinad
olunmalıdır.
O, 7 növ assosiativ qarşılıqlı əlaqədən
bəhs edərək əksliklər üzrə, oxşarlıqlar üzrə, zaman ardıcıllığı üzrə, məkan eyniliyi üzrə tətbiq,
mühakimə əlaqəsi, ürək hissiyyatı üzrə əlaqə,
inkişaf əlaqəsinin mövcudluğunu əsaslandırmışdır, fənlərarası əlaqəni uşağın beynində ümumi
həlqələrdə bir-birinə bağlanmış assosiasiya dövrəsi (zənciri) kimi təsvir etmişdir [8].
Fənlərin qarşılıqlı və çoxtərəfli əlaqəli
tədrisi probleminin əsaslandırılması, təhlili, dahilərin, pedaqoq alimlərin məsələsinə yanaşma-
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larının təhlili göstərir ki, əlaqələndirmədə üç
qrup məqsəd əsas götürülür:
- biliklərin yaxşı mənimsənilməsi;
- dünyagörüşünün formalaşdırılması;
- şəxsiyyətin ictimai-siyasi həyata, əmək
fəaliyyətinə hərtərəfli hazırlanması.
Hər üç qrupun məqsədi bilikli, ağıllı, tərbiyəli, işgüzar şəxsiyyətin yetişdirilməsinə yönəlir. Pedaqogika, psixologiya və xüsusi metodikalara, hər üç qrup məqsədi birlikdə qəbul
edib, dərin elmi araşdırmalar aparılmadığından
fənlərarası qarşılıqlı və çoxtərəfli əlaqələr üzrə
yüksək elmi səviyyədə dura bilən fundamental
tədqiqat nəticələri hələlik hazırlanmayıb. Bunun
da əsas səbəbi odur ki, fənlərarası əlaqəyə həsr
olunmuş tədqiqatların böyük əksəriyyəti iki
qohum fənn, yaxud eyni fənnin iki-üç bölməsi
arasındakı əlaqələrə həsr olunub. Üç və daha
çox fənnin qarşılıqlı əlaqəsinə nadir hallarda
ümumi səpkidə toxunulub. Tədqiqatların bir
çoxu elmdəki aktuallıqdan daha çox tədqiqatçıların, yaxud müəllimlərin subyektiv mülahizələrindən yaranıb.
Fənlərarası əlaqə ilə təlimin aparılması geniş diqqət edilməsini tələb edən, həlli vacib olan
məsələ sayılmalıdır. Yalnız bu yolla hər bir təhsil alan hərtərəfli biliyə malik ola bilər, dünyagörüşü genişlənər, təbiətdə və ictimaiyyətdə baş
verən hadisələrdən tam baş çıxarmaq qabiliyyətinə malik olarlar.
Fənlərarası əlaqənin yaradılması həm də
təhsil alanlara sübut edir ki, insan yalnız bir fənni mükəmməl bilməklə yetkinləşə bilməz, inkişaf etməz. Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərindən
birində bu fikirlər çox aydın ifadə olunur:
Çay-çaya qovuşmaz sular daşmasa
Ulduzun ulduzla ünsiyyəti var.
Göydə buludlar da qoşalaşmasa
Nə ildırım çaxar, nə yağış yağar
***
Öz el obasını tərk etdiyindən
Tək-tənha dolanır bayquş bu gündə,
Kolların dibində tək bitdiyindən
Boynu bükük olur bənövşənin də
***
Yığılın-yığılın başıma dostlar
Mənim bir günüm də sizsiz olmasın
Meşələr sultanı, meşələr şahı
Aslanın özü də yalqız olmasın
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Fənlərarası əlaqədən bacarıqla istifadə
olunduqda şagirdlər dərsdə daha çox fəallaşır və
təlim materiallarını dərindən mənimsəyirlər,
məlumatlar möhkəmlənir və onu uzun müddət
yadda saxlayırlar. Bütün bunlar şagirdlərin maraq dairəsini genişləndirir və onlarda mütaliəyə
meyl artır. Fənlərarası əlaqə həmçinin fənnin
məzmununu zənginləşdirir, mövzunun daha çox
açılmasına aydınlıq gətirir.
Fənlərarası əlaqənin təlim-tərbiyə prosesində düzgün istiqamətdə aparılması, tətbiq edilməsi, təlim materiallarının ümumiləşdirilməsində və sistemləşdirilməsində, şagirdlərdə dünyagörüşünün artırılmasında, fənnin tədrisinin
effektivliyinin yüksəldilməsində əsas vasitələrdən biri hesab olunur. Eyni zamanda şagirdlərin
bilik, bacarıq və vərdişlərinin hərtərəfli tətbiqi
kimi xüsusiyyətləri möhkəmləndirilir.
Məktəb təcrübəsi göstərir ki, bu tip əlaqələri əlaqəli olan digər fənn materialları ilə bağlamadıqda təlim zamanı mövzular tam açıla bilmir,
aydınlaşmır, mürəkkəbləşir və dərs maraqsız
keçir. Bir sözlə, əlaqəli fənləri bir-birindən təcrid
etməklə şagirdləri yüksək səviyyədə yetişdirməyə, onları şəxsiyyət kimi formalaşdırmağa nail
ola bilmərik. Eyni zamanda təbiət haqqında,
onun kimyəvi mənzərəsi haqqında tam təsəvvür
yaratmaq üçün bir fəndən mənimsənilmiş biliklər
kifayət etmir. Ona görə də şagirdlərdə bir fəndən
öyrənilmiş bilikləri başqa fənlərdə tətbiq edə
bilmək bacarığı olmadıqda, onun tədrisində digər
təbiət və humanitar fənlər ilə əlaqə yaradılmadıqda biliklər kəsirli olur, əhatəlilikdən və hərtərəflilikdən uzaq düşür və şagirdlərin ümumi dünyagörüşünün məhdud səviyyədə olmasına gətirib
çıxarır. Bütün bu deyilənləri həyata keçirməklə
təlim prosesində şa-girdlərin hərtərəfli biliyə malik olmalarına, məntiqi, yaradıcı təfəkkürlərinin
inkişaf etmələrinə və şəxsiyyət kimi yetişmələrinə imkan yaradır.
Problemin aktuallığı: Ümumtəhsil məktəblərində yetişən, formalaşan şagirdlər bilik əldə etməklə
yanaşı, şəxsiyyət zənginliyinə də malik olmalıdırlar.
Bunun üçün məktəblərdə tədris olunan hər bir fənnin
potensial imkanlarından və qarşılıqlı əlaqə formalarından istifadə olunmalıdır. Odur ki, təlim prosesində təbiət və humanitar fənlərin məqsədəmüvafiq şəkildə əlaqələndirilməsi onların mənəvi zənginliyinin
pedaqoji təminatına zəmin yaradır. Bu baxımdan
təqdim etdiyimiz mövzu xüsusi aktuallıq kəsb edir.
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Problemin elmi yeniliyi: Ümumtəhsil məktəblərində təbiət və humanitar fənlərin əlaqəli tədrisinin mahiyyətini və iş sistemini müəyyənləşdirmək.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Tədqiq etdiyimiz mövzunun əhəmiyyəti onunla şərtlənir ki,

problemlə əlaqədar müəyyənləşdirdiyimiz istiqamətlər ümumtəhsil məktəblərində çalışan müəllimlərin
fəaliyyətini daha da genişləndirəcək.
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З. Мурадова
СУЩНОСТЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКOМ ПРОЦЕССЕ
РЕЗЮМЕ
В статье раскрывается межпредметная связь между общеобразовательными и гуманитарными
предметами.
Были выявлены мнения известных педагогов. Перед образованием приняли место определенные обязанности, касающиеся межпредметных связей. Содержание программ дисциплин подразумевают связь общеобразовательных и гуманитарных предметов. C психологической точки зрения, были
определены связи между дисциплинами. В конце статьи даны строки нашего прекрасного поэта Б.
Вахабзаде о том, что ученики никогда не будут иметь превосходные знания, изучая и занимаясь
только одним предметом.
Z. Muradova
THE ESSENCE OF INTERRELATIONS BETWEEN THE PEDAGOGICAL PROCESS
SUMMARY
The article reveals the interconnection between general and humanitarian subjects. The opinions of
famous teachers were revealed. Before the formation, certain duties concerning the subject relations took
place. The content of the discipline programs implies the connection of general and humanitarian subjects.
From the psychological point of view, the links between disciplines were defined. At the end of the article
are given the lines of our beautiful poet B. Vahabzadeh that the pupils will never have excellent knowledge
studying and doing deeply one subject.
Redaksiyaya daxil olub: 08.08.2017
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Azərbaycanda ümumi təhsilinin inkişafı
bir başa dayanıqlı təhsil sistemi yaratmaq, ölkə
sənayesinin kadr ehtiyacını təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu məqsədi təmin etmək üçün ilk
öncə ölkənin ümumi təhsilinin məzmununu təkmilləşdirilməsi yolunda işlər aparılmalıdır.
Təsadüfi deyil ki, "Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası" proqramı məhz, bu məqsədlə ölkə prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bu
proqram ilk öncə ölkədə hazırlıqlı təhsilverənlərin, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura cavab verən təhsil ocaqlarının, keyfiyyət nəticələrinə görə dünya ölkələri sırasında
qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemi yaratmaqdır.
Ümumi təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi üçün ilk öncə bir sıra prinsiplər nəzərə
alınmışdır. Bu prinsiplər əvvəla ölkənin təhsil
sahəsində ən ali sənədi olan Təhsil Qanununda
öz əksini tapmışdır. Qanunun üçüncü maddəsi
məhz, təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas
prinsipləri adlanır. Qanunda göstərilən on prinsipdən (demоkratiklik, bərabərlik, millilik və
dünyəvilik, keyfiyyətlilik, səmərəlilik, fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik, varislik, liberallaşma,
inteqrasiya) ibarət olan bu maddənin birinci
prinsipi humanistlik prinsipidir. Yəni, Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasəti humanizm
prinsipi üzərində qurulub.
Ümumi təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsində humanizm prinsipinin rolu əvəzsizdir. Belə ki, şagirdlərin hərtərəfli inkişafının
əsas xüsusiyyətlərindən biri də insanlararası münasibətlərə sağlam şəkildə yiyələnmələridir.
Şagirdlər arasında inam, dözüm, səbir, qarşılıqlı
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hörmət məhz, humanizm prinsipinin hökm sürdüyü bir təlim prosesində formalaşmağa başlayır. Bu münasibətlərin sağlam qurulması ölkədə
tətbiq olunan təhsil sisteminin məzmunundan,
müəllimlərdən və valideynlərdən asılıdır. Təhsildə humanizm prinsipinin nəzərə alınması şagirdlərin öyrənmə və mənimsəmə fəallığı da
yüksəltmiş olur. Bu problem bütün dövrlərdə
aktual hesab edilmişdir. Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin indiki dövründə də ümumi təhsilin
təkmilləşdirilməsində humanizm prinsipinin
aktuallığı da böyükdür.
Təlim-tərbiyə prosesində humanizm prinsipinə əməl etmək daha vacibdir. Şagirdlərə
həyati bilik və bacarıqlar aşılanması, onların
hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşması təhsil sisteminin önəmli məsələlərindən sayılır. Belə ki,
təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin qayğıya, səmimiyyətə, özünə inama daha çox ehtiyacı vardır. Hər bir şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşıldığını, müəllim tərəfindən qiymətləndirildiyini, ona böyük qayğı göstərildiyini duyarsa, təlim
prosesində yüksək maraqla iştirak edər və yüksək təlim nəticəsi göstərmiş olar.
Humanizm prinsipinin əsasını məktəb, cəmiyyət və ailənin birgə əməkdaşlığı təşkil edir.
Əməkdaşlıq prinsipi yalnız demokratikləşdirilmiş təhsil proqramında öz əksini tapır. Demokratikləşdirilmiş təlim şagirdlərə gələcəkdə
cəmiyyətdə öz layiqli yerlərini tutmağa, dünyagörüşünün formalaşmasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə, demokratik təhsilin əsas məqsədi
mövcud cəmiyyətə uyğun vətəndaş tərbiyə etmək və şagirdləri demokratik cəmiyyət fəa-liyyətinə hazırlamaqdır.
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Ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilən şəxsiyyətyönlü təhsilin əsas prinsipi humanistləşdirmədir. Bu prinsipin əsasını məktəb, cəmiyyət və ailənin birgə əməkdaşlığı təşkil edir.
Humanizm prinsipi yalnız demokratikləşdirilmiş
təhsil proqramında öz əksini tapır. Demokratikləşdirilmiş təlim şagirdlərə gələcəkdə cəmiyyətdə öz layiqli yerlərini tutmağa, dünyagörüşünün
formalaşmasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə,
demokratik təhsilin əsas məqsədi mövcud cəmiyyətə uyğun vətəndaş tərbiyə etmək və şagirdləri demokratik cəmiyyət fəaliyyətinə hazırlamaqdır. Yəni, humanist münasibətlərin qurulması, humanizmin tətbiq olunması üçün demokratik mühitin yaradılması vacib şərtdir.
Ümumi təhsilin məzmununu təkmilləşdirən humanizm prinsipi müəllimdən tələb edir ki,
şagirdlərə daha humanist, dəstəkləyici, ruhlandırıcı, öz səhvini özü başa düşməsinə şərait yaratsın. Təlim prosesində humanizm o vaxt mümkündür ki, hər iki tərəf arasında (müəllimşagird, şagird-şagird) inam, hörmət, dostluq və
məhəbbət olsun. Bu komponentlərə əməl olmadan interaktiv təlimdə əməkdaşlıqdan danışmaq
olmaz. Bunlar da humanistləşdirmə və demokratikləşdirmə prosesinin əsas şərtləridir. Beləliklə, aydın olur ki, interaktiv təlim təhsil islahatının prinsipləri üzərində qurulur.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, humanizmin hökm sürdüyü təhsil şagirdlərin həyatında oxumağı və yazmağı öyrənməklə yanaşı, (və
ya bilmək) dünyagörüşünün formalaşdırılmasına
və əsil insani keyfiyyətlərə yiyələnməsinə də
güclü təsir edir. Şagirddə məktəbə və oxumağa
qarşı həvəs yaratmaq valideynlərin borcudur.
Əgər uşaq ailədə daim humanist mühitdə, onu
başa düşən valideynlərin əhatəsində böyüyərsə
bu, onda təhsilə marağını artırmış olar. Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, ümumi təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsində, keyfiyyətinin artırılmasında humanizm prinsipi özünəməxsus
yerdə durur.
Təbii ki, təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin humanizm tərbiyəsinin formalaşmasında
müəllim amili ilə yanaşı valideyn amilinin də
özünəməxsus yeri vardır. Valideynin şagirdin
təlim həyatındakı yerini dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək sinif müəllimindən asılıdır. Müəllim valideynə şagird qarşısındakı məsuliyyət və
öhdəliklərini bildirməlidir. Lazım olduqda belə

keçilən hər mövzu üzrə valideyni maarifləndi-rməlidir. Bu, təlim-tərbiyə prosesində tələblərdə
vahidlik prinsipinin gözlənilməsinə şərait yaradır. Yəni həm müəllim, həm də evdə valideyn
şagirdə məsələyə eyni həll üsulu ilə yanaşmağı
göstərir.
Məqsədyönlü təhsil islahatların aparıldığı
müasir dövrdə təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində humanizm prinsipi
demokratikləşdirmə və əməkdaşlıq prinsipləri
ilə vəhdətdə götürülməlidir. Cəmiyyətdə informasiyanın bolluğu, bəzi hallarda insanlararası
münasibətlərdə müəyyən problemlərin meydana
çıxması hər bir şəxsin ilk növbədə konkret həyati bilik və bacarıqlara yiyələnməsini, dövrün tələblərinə uyğun müstəqil mövqeyə malik olmasını, milləti və Azərbaycan dövlətçiliyini inkişaf
etdirmək üçün zəruri səriştəlilikləri qazanmasını
tələb edir. Bütün bunların təməli isə kiçik yaşdan qoyulur. Uşaqların daim münaqişəli ailədə
böyüməsi, valideynlərin sərt münasibətləri,
məktəbdə müəllimlərin bəzilərinin laqeyd, bəzilərinin isə düzgün olmayan münasibət qurması
(təhqir etmək, döymək və s.) şagirdlərdə paxıllıq, nifrət, inamsızlıq kimi hisslərin formalaşmasına səbəb olur. Bu da təbii ki, şagirdlərin həm
təlim fəallığının zəifləməsinə, həm də gələcəkdə
onlar üçün böyük problemlərin yaranmasına
təsir göstərir. Məhz buna görə də məktəblərdən
bu münasibətlər sisteminə (müəllim-şagird, şagird-şagird, müəllim-valideyn, valideyn-şagird
münasibətləri) daim diqqət yetirilməsi vacibdir.
Ümumi təhsilin məzmununda humanizm
prinsipinin nəzərə alınması dedikdə, daha fəal
və öhdəlikli cəlb olunma, qarşılıqlı, birgə fəaliyyət başa düşülür. Şagirdlər birgə fəaliyyət zamanı daim məsuliyyət daşıyırlar və hər hansı bir
işdə əməkdaşlıq edə bilirlər.
Təcrübə göstərir ki, təlim-tərbiyə prosesində humanizm prinsipinin tətbiqi zamanı yüksək səviyyədə nəticələrin əldə olunması ilk növbədə müəllimdən asılıdır. Müəllim bu məsələnin
mahiyyətinə dərindən bələd olmalı, respublikada həyata keçirilən uğurlu təhsil islahatlarının
məzmunu və tələblərini nəzərə almalı və onlara
öz pedaqoji fəaliyyətində əməl etməlidir.
Humanizm prinsipi üzərində qurulan təhsil sistemi şagirdlərin həm marağı, həm fəallığı,
həm də insani hislərin qazanılması üçün vacib
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sayılan bir çox keyfiyyətlərin nəzərə alınmasını
vacib sayır.
Təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərdə qorxu, stress kimi psixoloji proseslər daha tez yarandığından onların təlim fəaliyyətinə mənfi
təsir göstərir. Müəllim dərsdə humanist, demokratik və əməkdaşlıq mühiti yaratmağı bacarmalıdır ki, belə psixoloji gərginliyin yaranmasının
qarşısını ala bilsin. Müəllim əməkdaşlıqla yanaşı, şagirdlər arasında sağlam rəqabət də yaratmağı bacarmalıdır. Humanist mühitdə böyüyən
və sağlam rəqabətin nə olduğunu anlayan şagirdlər hər bir xalqın parlaq gələcəyidir. Humanizm prinsipinə əsaslanan təlim-tərbiyə prosesində müəllim şagirdlərin inkişafına təkan verdiyi kimi, şagirdlər də müəllimin fəaliyyətini
nizamlayırlar.
Dərs prosesində humanizm prinsipini əsas
götürən müəllim məktəblilərin psixi, fiziki inkişafına düzgün təsir göstərməklə yanaşı, sosial
inkişafına da imkan yaratmış olur. Biliklərə sərbəst yiyələnmək, qazandığı bilikləri yoldaşlarına
öyrətmək, yoldaşlarının fikrinə hörmətlə yanaşmaq və s. bu kimi yaradılan təlim şəraiti şagirdin sosial inkişafını sürətləndirir.
Müəllim şagirdlərlə əməkdaşlıq qurduğu
zaman şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini, təlim maraqlarını və tərbiyəvi amillərin rolunu nəzərə almalıdır. Prof. Ə. Ağayev yazır: “Hər bir fəal,
işgüzar Azərbaycan müəllimi şagirdlərin sosial
şəraitini, ictimai mühitini, milli mentalitetini,
adət - ənənələrimizi, fənnin, mövzunun fundamentallığını və ya praktikliyini, fənlərarası əlaqəni, hətta bilgilərin inteqrasiyasını, yaş və anlaq, həyat təcrübəsi səviyyəsini pedaqoji-metodik, psixoloji-iradi xüsusiyyətləri nəzərə almalı,
prosesin təşkilinə yaradıcı yanaşmalıdır” (2).
Humanizm prinsipinin gözlənilmədiyi təlim prosesində məktəblilərdə bir sıra mənfi xüsusiyyətlər formalaşır. Məsələn, özünə inamsızlıq, qorxu, stress, çətinlikdən qaçmaq, ünsiyyətsizlik, məsuliyyətsizlik, təlimdə geridə qalmalar
və s. Bütün bunlar şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətinin və cəmiyyət üçün yararlı şəxsiyyət kimi
formalaşmasının qarşısını alır.
Qeyd edə bilərik ki, sosial-iqtisadi cəmiyyətin inkişaf etdirilməsində təhsilin rolu yalnızca, təhsilalanın qazandığı bilik və bacarıqların
önəmli amilə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır.
Həmçinin, təhsil prosesində əldə olunan bilik və
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bacarıqlar, etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir
təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün
lazımi şəraitin yaradılması və humanizmin tətbiq olunması çox vacib amildir. Belə ki, son illərdə ölkədə təhsilin siyasətinin inkişafı istiqamətində və təhsilin normativ hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsində humanizm prinsipinin
rolunu xüsusi qeyd edə bilərik.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə
etmədən öncə çox bəsit və humanizmdən uzaq
bir siyasət üzərində qurulmuşdur. O illərdə
elmi-texnoloji tərəqqi, innovasiyalar nəticəsində
praktiki bilik və vərdişlərlə zənginləşməyən, sırf
nəzəri xarakter daşıyan təhsilin məzmunu
keyfiyyətini itirməkdə idi. Ümumi təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsində akademik biliklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, insani
keyfiyyətlərin aşılanması çox vacibdir.
Təsadüfi deyil ki, kurikulum islahatının da
aparıcı prinsiplərindən biri də humanizm prinsipidir. Belə ki, deyə bilərik ki, Azərbaycan təhsil
siyasətinin təkmilləşdirilməsi yolunda həyata
keçirilən hər bir islahatın əsas prinsiplərindən
biri kimi humanizmi qeyd etmək vacibdir. Həmçinin təhsil sisteminin bütün pillələrində müəllimlərin bilik, bacarıq və peşəkarlıq qabiliyyətləri müasir tələblərə uyğun yüksəldilməsi, müvafiq stimullaşdırıcı mexanizmlər və səmərəli
monitorinq sistemi vasitəsilə müəllim fəaliyyətinin keyfiyyətinin artırılması məsələsinə də toxunulub.
Problemin elmi yeniliyi: Azərbaycanda ümumi təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsində humanizm prinsipinin məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin qurulmasında müasir tələblər baxımından nəzərə alınması açıqlanır. və təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində istifadə yolları göstərilir.
Problemin nəzəri əhəmiyyəti: ölkədə ümumi
təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi və yüksək
nəticələrin başlıca islahatlardan biri də kurikulum
idi. Ümumtəhsildə kurikulum davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm
yer tutur. Belə ki, kurikulum islahatı Azərbaycan
təhsil siyasətinin aparıcı islahatı kimi qiymətləndirilir. Tədqiqat zamanı müasir pedaqoji ədəbiyyatların
təhlili təlim nəzəriyyəsinə xidmətini daha da artırır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: məqalədən
ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin
təkmilləşdirilməsin üçün elmi-metodik tövsiyələrin
və vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə edilə bilər.
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Х. Мамедова
РОЛЬ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
РЕЗЮМЕ
В статье раскрывается важность принципа гуманизма, с точки зрения современных требований,
в построении учебно-воспитательного процесса в школах. Автор отмечает, что реформа курикулума
является главной в усовершенствовании содержания и повышении качества образования. Гуманизм и
демократизация образования - основные условия процесса обучения. Таким образом, исходя из выше
отмеченного, следует, что реформа образования основывается на принципах гуманизма.
X. Mammadova
THE ROLE OF THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN THE DEVELOPMENT OF
EDUCATIONAL CONTENT IN AZERBAIJAN
SUMMARY
In the article the importance of the principle of humanism in teaching process is emphasized. Based on
the principle of humanism in the process of teaching school children’s mental and physical development, as
well as the impact of social development is an opportunity. Humanism and democratization are the basic
conditions of the learning process.
Thus, education reform is based on the principles of interactive learning. The basic principle of
comprehensive education in schools is humanism.
Redaksiyaya daxil olub: 25.07.2017
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Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin fiziki tərbiyəsi böyüyən nəslin sağlamlığını, fiziki
hazırlığını özündə ehtiva etdiyi üçün strateji
əhəmiyyət malik sahələrdən biridir. Fiziki tərbiyənin əsas məqsədi şagirdlərin harmonik fiziki
inkişafının, hərəki mədəniyyət və mənəvi-iradi
xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmasının təmin
edilməsidir. Bu fənnin tədrisi ayrı-ayrı təhsil
səviyyələrində şagirdin fiziki inkişafı ilə əlaqədar fərqli səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir.
Mənəvi-iradi xüsusiyyətlərinin formalaşması – şagirdlərin tərbiyəsində ən mühüm məzmun xəttidir. Fiziki tərbiyə dərsləri digər fənlərin
tədrisi prosesindən fəal və mütəhərrik olması ilə
fərqlənir. Bu da şagirdlərin mənsub olduqları
davranış xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə və
buna müvafiq tərbiyə metodları seçməyə imkan
yaradır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki,
mənəvi-iradi xüsusiyyətlərin formalaşması yalnız
müvafiq şəraitin yaradıldığı halda mümkündür.
Hər hansı çətinliyin dəf edilməsi, yorulmaya qarşı dözmək, icrası risk tələb edən hərəkəti yerinə
yetirmək və s. bu kimi hallar iradi keyfiyyətlərin
formalaşması üçün zəmin yarada bilər.
Fiziki tərbiyə dərsləri elə təşkil olunmalıdır ki, fiziki cəhətdən nisbətən zəif şagird bunun
hamı tərəfindən seçildiyini hiss etməsin. Bu kateqoriyaya aid olan şagirdlərin fiziki hazırlığında baş verən cüzi müsbət dəyişiklik təqdir olunmalı, onlar həvəsləndirilməlidir. Bu səbəbdən də
komandalar, qruplar seçilərkən, çalışmaq lazımdır ki, iştirakçılar fiziki hazırlıq cəhətdən biri-birinə yaxın olsunlar.
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Ümumtəhsil məktəblərində tədris şagirdin
əqli, iradi və fiziki cəhətdən inkişafı və formalaşması dövrünü əhatə edir. Şagird şəxsiyyətinin
mənəvi-iradi xüsusiyyətlərinin formalaşmasına
təsiri nöqteyi-nəzərdən metodiki cəhətdən düzgün təşkil edilmiş fiziki tərbiyə dərsləri müstəsna təsir imkanlarına malikdir. Bu isə bir sıra
amillərlə izah oluna bilər:
“Ümumtəhsil məktəblərinin 5-11-ci siniflərində Fiziki tərbiyə fənn kurikulumu”nun (6)
məzmun xəttində 4-cüsü “Şəxsiyyətin mənəviiradi xüsusiyyətlərinin formalaşması”dır..
“Fiziki tərbiyə prosesi iradi xüsusiyyətlərin formalaşdırılması üçün əlverişli mühitdir. Bu
mühitin yaradılması bir neçə məsələnin həllindən asılıdır. Bunlar aşağıdakılardır:
- tədris prosesində məcburi metodlardan
imtina edilməsi;
- şagirdi könüllü olaraq tədrisə cəlb edən,
dərs və məşğələlərdən məmnunluq, sevinc duymağa şərait yaradan metodlardan istifadə olunması;
- icrası cəsarət, iradə tələb edən hərəkətlərdən tədris prosesində məqsədli istifadə olunması və onların struktur çətinliyinin tədricən
artırılması.
Qeyd olunan hərəkətlərin icrası zamanı
təhlükəsizlik qaydalarına tam riayət olunması
olduqca mühüm vəzifədir. Bu məqsədlə dərs əvvəlcədən planlaşdırılmış təlim nəticələrinin həllinə istiqamətləndirilməlidir” (6).
Şəxsiyyətin mənəvi-iradi keyfiyyətlərinin
formalaşması zamanı şagird komandalı fəaliyyət
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zamanı öz fəaliyyətini etik normalara müvafiq
qurur, birgə fəaliyyət zamanı öz potensialından
səmərəli istifadə edir.
Təlim prosesində yeniyetmələrin mənəviiradi keyfiyyətlərinin formalaşmasının rolunun
araşdırılması göstərir ki, onlar məktəblilərdə
özünütərbiyə məqsəd və motivlərini, yeni tələbatın yaranmasını təkmilləşdirir, duyğuları zənginləşdirir, emosional sferanı, öz davranışını və
yoldaşlarının davranışlarını adekvat qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirir. Eyni zamanda,
şagirdlərin iradə aktivliyi bütün təlim prosesinin
zəruri komponenti, məqsədi, nəticəsi, əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Özünütərbiyə prosesinin
şərti və vasitəsi kimi çıxış edən iradə, öz növbəsində məktəblinin potensial qüvvəsini özünütərbiyə vəzifələrinin həllinə, meydana çıxan maneələri dəf etməyə yönəltməklə möhkəmlənir.
Yalnız iradənin müəyyən inkişaf səviyyəsi yeniyetmə şəxsiyyətinin mənəvi özünütərbiyə prosesini başlaması üçün lazımi impuls rolunu yerinə
yetirməyə imkan verir. Mənəvi özünütərbiyə
təcrübəsi göstərir ki, eyni tərbiyə şəraitində və
vasitəsilə mənəvi inkişafın müxtəlif səviyyələri
aşkar olunur (4). Bundan əlavə, mənəvi tərbiyə
səviyyəsi təlim zamanı eyni yaşlı sinif şagirdlərinin daxilində belə eyni olmur.
Ümumtəhsil məktəblərinin fiziki tərbiyə
müəllimləri yeniyetmələrdə mənəvi-iradi keyfiyyətlərin formalaşmasına xüsusi əhəmiyyət
verir, lakin bunu əsas etibarilə idmanda uğur
əldə etməklə bağlayaraq həmin keyfiyyətlərin
təzahür sferasını darlaşdırırlar. Fiziki tərbiyə
müəllimləri yeniyetmələrin mənəvi münasibətlərinin təşkilinə, əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşmasına, çətinlikləri birlikdə dəf etməsinə
və uğur əldə edərkən birgə sevinməsinə yönəlmiş tərbiyəvi tapşırıqları az-az verirlər. Bu, təlim prosesində şagirdlərin mənəvi-iradi keyfiyyətlərinin formalaşmasını ləngidir.
Pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatların təhlili
göstərir ki, araşdırmalarda fiziki tərbiyə fənninin tədrisi prosesində mənəvi-iradi keyfiyyətlərin formalaşması problemi kifayət qədər işlənməmişdir, əksər araşdırmalarda isə onların məzmunu tam həcmdə nəzərdə keçirilmir. Onlar ya
iradi, ya da yalnız mənəvi keyfiyyət kimi tədqiq
olunur. Qismən bu, onunla izah olunur ki, mənəvi-iradi keyfiyyətlərin məzmun xarakteristikası hələ tam həcmdə müəyyən edilməmişdir.

Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə
dərslərində yeniyetmənin mənəvi-iradi cəhətlərinin formalaşması problemi ilə bağlı tədqiqatların təhlili göstərdi ki, məktəblilərin mənəvi-iradi
inkişaf səviyyəsinin diaqnostikasına elmi cəhətdən əsaslandırılmış yanaşma yoxdur, təlim prosesində məktəblilərlə fərdi söhbətlər zamanı və
onların praktik idman fəaliyyətinin gedişində bu
inkişafın stimullaşdırılması yolları qismən
açıqlanmışdır.
Yeniyetmə şəxsiyyətinin mənəvi-iradi
keyfiyyətlərinin formalaşması prosesini təmin
etmək üçün müəllimlərə aşağıdakı tədbirlər
kompleksini yerinə yetirmək tövsiyə olunur:
mənəvi-iradi keyfiyyətləri (məqsədyönlülük,
özünü ələ ala bilmə, inadkarlıq, ictimai təşəbbüskarlıq və kollektiv, yoldaşlar qarşısında
məsuliyyət hiss, liderlik xüsusiyyətləri və s.)
formalaşdırarkən müəllimlər onlarda:
 qorxunun öhdəsindən gələ bilmə, uğursuzluq və səhvləri aşa bilmə mədəniyyətini
formalaşdırmalı;
 müasir yeniyetmənin xüsusiyyətlərini
(yalana, qeyri-səmimiliyə və riyakarlığa qarşı
həssaslıq; lovğalığa və ədabazlığa, səsini qaldırma meylinə qarşı kəskin reaksiya) nəzərə almalı;
 şagirdlərdə şüurlu əxlaqi-mənəvi mövqe
formalaşdırmalı;
 müəllimlər fiziki tərbiyə dərsi zamanı öz
işini gənclərin həyat məqsədi və dəyərlərinə
uyğun olaraq qurmalı;
 yeniyetmələrə kollektivdə şəxsiyyətlərarası münasibəti formalaşdırmağa yardım etməli;
 təlim prosesini yeniyetmənin öz imkanlarını realizə etmə şəraiti olaraq təşkil etməlidirlər.
Yuxarıda qeyd olunan kompleks tədbirlərin həyata keçməsi aşağıdakı pedaqoji təsir
metodlarından istifadə olunmasını nəzərdə tutur:
1. “Üçə qədər sayıram”, “Sizə on saniyə
vaxt verirəm” ifadələri ilə yerinə yetirilən işin
zamana və həcmə görə məhdudlaşdırılması –
müəllim nümayişkaranə şəkildə saatı önündə
tutur və əqrəbə nəzarət edir. “Bu gün biz sizinlə
... yerinə yetirməliyik” – müəllim fiziki yüklənmənin həcmini və vaxtını təyin edir. Çünki
şagirdlərə tapşırığı əvvəlcədən məlum olduğu
halla müqayisədə qeyri-məhdud iş həcminin və
vaxtının uşaqları daha çox yoracağını bilir;
2. Bütün dərs boyu yüksək emosional
tonusu saxlamaq. Müəllimin təşkil etdiyi təsir
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məntiqli olmalı və əvvəlki hərəkətlərdən təbii
olaraq irəli gəlməlidir. Onlar bu hərəkətləri gözlənən, adət olunmuş, işlənmiş, çətinlik törətməyən hərəkət kimi qəbul etsinlər. Dərsin düşünülmüş yekun hissəsi, tapşırıq növlərinin dəyişməsi
uşaqların emosional enerjisini qaldırmağa və
xoş əhval-ruhiyyəsini qoruyub saxlamağa kömək edir;
3. Qrup tapşırığının gözlənilmədən fərdiləşdirilməsi. Bu halda ümumi sərəncamın yerinə
yetirilməsi şəxsən ona ünvanlanmış fərdi tələb
kimi qavranılır;
4. Ayrı-ayrı uşaqlarla, onların hərəkətləri
ilə bağlı kinayədən (yumşaq şəkildə, xətrinə
dəymədən) istifadə etmək. Məsələn, Bu gün
İlqar dərsdə tənbəllik edir və lazımi tapşırığı
vicdanla yerinə yetirmir. Müəllim ona müraciət
edir: “Sən bu gün özünü çox pis hiss edirsən,
amma bununla belə verilən tapşırığı yerinə
yetirməyə çalışırsan! Tərifəlayiq hərəkətdir. Ancaq məsləhət görürəm ki, evə gedəsən. Növbəti
dərsdə daha fəal iştirak edərsən”;
5. Təlim zamanı (xüsusilə də son hissədə)
oyun elementlərindən və ya uşaqların xoşuna
gələn digər hərəkətlərdən istifadə etmək;
6. Dostcasına xahiş. Bu üsulda tamamilə
yeni, müəllim ilə şagirdlər arasında əvvəllər istifadə olunmamış dost münasibətləri güclü təsirə
malikdir və yeniyetməni öz hərəkətlərinə başqa
gözlə baxmağa məcbur edir. Bu üsuldan istifadə
etməklə şagirdlərdə gözlənilmədən onda olmayan mənəvi-iradi keyfiyyəti nümayiş etdirməsinə səbəb olur. Bu zaman müəllim yeniyetmənin
tapşırığı yerinə yetirəcəyinə şübhə etməyə zərrəcə yer qoymayan sadə və işgüzar bir tonda müraciət edir;
7. Yeniyetmənin şəxsiyyətinə qoşulma.
Yeniyetmənin hiss etmədiyi şəkildə müəllimin
əvvəlcədən müəyyən etdiyi sinif yoldaşlarının
təsiri altında şagirdin davranışında dəyişikliklər
baş verməyə başlayır. Belə qoşulma üsullarında
biri uşaqların arasında dostluq mühitinin yaradılmasıdır. Qoşulma uşaqların formalaşmış
dostluq münasibətlərinə əsaslanan möhkəm və
ya bəzi sinif yoldaşlarının müəllimin verdiyi
istiqamətdə yeniyetməyə təsir etməsi şəklində
müvəqqəti ola bilər;
8. Təsir tədbirini gözləmək. Daha yaxşı
olar ki, şagirdin hərəkəti dərhal yox, müəyyən
qədər vaxt keçdikdən sonra müzakirə olunsun.
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9. Oxşar davranış haqqında əhvalat danışmaq. Bu üsulun dəyərli tərəfi müəllimin yeniyetmənin öz şəxsi təcrübəsinə istinad etməsindədir, çünki üsul onun hərəkətinə oxşayan faktın
şərhinə əsaslanmışdır. Müəllimin sözləri uşaq
üçün şəxsi məna kəsb edir. Eşitdiyinin təsiri
altına düşən yeniyetmə özü müstəqil şəkildə həmin hadisəni öz hərəkəti ilə tutuşdurur, könüllü,
düşünülmüş şəkildə öz davranışını yaxşılaşdırır;
10. Naməlum ünvana müraciət. Bu üsul
müəyyən şəxsiyyətin duyğularına, həyat təcrübəsinə yaxın, amma bütün sinif kollektivinə ünvanlanmış ideyanın müəllim tərəfindən irəli
sürülməsindən ibarətdir. Müəllim materialı
konkret şəkildə şərh etməlidir ki, yeniyetmə
eşitdiyini öz davranışı ilə tutuşdura bilsin;
11. Davranışa qarşı saxta biganəlik. Burada çox şey müəllimin soyuqqanlılığından, səbrindən və qətiyyətindən asılıdır. Məhz bu keyfiyyətlər bəzən uşaqların müəllimi hirsləndirmək üçün etdiyi şıltaqlığını “görməməyə” kömək edir;
12. Şəxsin qüsurlarını guya görməmək.
Müəllim səhlənkarlıq etdiyinə görə geri qalan
uşaqdan xəstələnmiş yoldaşına kömək etməsini
xahiş edə bilər;
Qeyd olunan pedaqoji təsir metodlardan
kompleksi uşaqların şəxsi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq konkret situasiyaya uyğun olaraq yaradıcı şəkildə istifadə edilməsini nəzərdə tutur.
Ümumtəhsil məktəblərində yeniyetmələrin mənəvi-iradi inkişaf prosesinin təcrübədə
tətbiqi göstərir ki, işlənib hazırlanmış pedaqoji
şərtlər kompleksi və bu prosesin təklif olunan
modeli tədris prosesinə tətbiq edildikdə yeniyetmələrdə sosial baxımdan əhəmiyyətli və mənəvi
keyfiyyətlərinin formalaşmasına müsbət təsir
göstərir.
Problemin aktuallığı. Təlim prosesində yeniyetmələrin mənəvi-iradi keyfiyyətlərinin formalaşmasının pedaqoji şərtləri aktuallıq kəsb edir.
Problemin yeniliyi. Yeniyetmələrin təlim
prosesində mənəvi-iradi keyfiyyətlərinin tərbiyəsi
diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlim prosesində məktəblilərdə mənəvi-iradi keyfiyyətlərin formalaşdırılması işinə kömək edəcəkdir.
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Н. Джафаров
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
В общеобразовательной школе формируются такие нравственные качества как ответственность за
свои поступки и поведение своих товарищей, глубокая заинтересованность в общем успехе, сила воли,
стремление к достижению высоких результатов. Наряду с этим, занятия позволяют школьникам развивать у себя быстроту, ловкость, силу, упорство, терпение. Для реализации этих целей педагогу
необходимо приложить немало усилий, направленных на развитие жизненно важных целей, умение
соотносить их с нравственными ценностями общества, проявлять морально-волевую готовность к
преодолению трудностей.
N. Jafarov
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF MORAL AND STRONG-WILLED
QUALITIES OF THE PERSONALITY OF ADOLESCENTS IN THE PROCESS OF
INSTINCTIVELY LEARNING
SUMMARY
In the general education school such moral qualities are formed as responsibility for their actions and
the behavior of their comrades, deep interest in common success, will power, aspiration to achieve high
results. Along with this, classes allow school-children to develop in their own speed, agility, strength,
perseverance, patience. To realize these goals, the educator needs to make a lot of efforts aimed at the
development of vital goals, the ability to correlate them with the moral values of society, to show moral and
strong-willed readiness to overcome difficulties.
Redaksiyaya daxil olub: 08.09.2017
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Ümumi təhsilin məzmununda baş verən
dəyişikliklər cəmiyyətin inkişafına uyğun olaraq
keyfiyyət və səmərəliliyin yüksəldilməsi ilə
bağlıdır. Təhsilə cəlb edilmiş uşaqlara yaş və
fizioloji xüsusiyyətləri, əqli inkişafları nəzərə
alınmaqla "nələri və hansı həcmdə öyrətmək"
sualı mütəxəssisləri həmişə düşündürmüş, bununla əlaqədar çoxsaylı eksperimentlər aparılmışdır. Dünyada inkişaf sürətləndikcə bu sual
daha qabarıq şəkildə gündəmə gətirilmiş, problemə müxtəlif mövqeləri əks etdirən yanaşmalar
meydana çıxmışdır.
Hər yaş dövrü özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Bu baxımdan ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərini əhatə edən dövr öz spesifik xüsusiyyətlərinə görə digər yaş dövrlərindən
kəskin fərqlənir. Artıq bu yaşda yeniyetmənin
təlim fəaliyyətində yeni cəhətlər meydana çıxır
ki, bunların ən başlıcalarından biri müstəqilliyin
inkişafı ilə bağlıdır. Təkcə təlim materiallarının
deyil, həm də yeni bilik sahələrinin müstəqil
surətdə mənimsənilməsi də daha çox bu dövrə
təsadüf edir.
Biologiyanın tədrisi də məhz yeniyetməlik
yaş dövrünü əhatə edir. Yeniyetmənin inkişafı
üçün ən əlverişli şərait məktəbdə yaranır. Kiçik
məktəblilərlə müqayisədə yeniyetmələrə valideyn və müəllimlərin uşaq kimi yanaşmaları bir
sıra münaqişələrə, qarşıdurmalara səbəb olur.
Bu, yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin intensiv
formalaşdığından xəbər verir.
Yeniyetməlik yaş dövründə fizioloji dəyişkənliklə əlaqədar şagirdlərin düşünmə qabi66

liyyətində də kəskin dəyişikliklər müşahidə olunur. Belə ki, yaş xüsusiyyətindən asılı olaraq bu
dövrdə şagirdlərdə düşünmə qabiliyyəti daha
davamlı və sistemli xarakter alır. Yeniyetmə
şagirdlər yalnız kitab və müəllimin şərhi ilə
kifayətlənmir, özü düşünməyə, axtarmağa, tədqiqatçılığa meyl göstərir. Bu baxımdan, artıq
ənənəvi üsullarla keçilən dərs yeniyetmə üçün
sözün əsl mənasında maraqsızlaşır. Müşahidələr
göstərir ki, bu cür dərslərdə onlar müəllimi dinləməkdənsə özləri problemli situasiya üzərində
düşünməyi daha üstün tuturlar. Təlim prosesində şagirdlərin bu yaş dövrü üçün xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alaraq fənnin tədrisi zamanı
müasir təlim üsullarından düzgün istifadə olunarsa, dərsdənyayınma, təlimə marağın azalması
və s. kimi halların qarşısını almaq asanlaşar.
Tədris prosesində interaktiv təlim metodlarından istifadə şagirdlərin təhsilə, elmə marağını artırmaqla yanaşı, onlarda əməkdaşlıq, yaradıcılıq, tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasına imkan yaradır. Bu işdə isə həmişəki
kimi əsas yük yenə də müəllimin üzərinə düşür.
Müəllim daim öz üzərində işləməli, şagirddə
maraq, həvəs, özünə inam hissi yaratmalı və
onun hörmətini qazanmağı bacarmalıdır.
Unutmaq olmaz ki, bütün pedaqoji yanaşmalar bütün fənlər üçün eyni dərəcədə keçərli
deyildir. Hər bir fənnin spesifik xüsusiyyətləri
vardır. Bu xüsusiyyət biologiya fənnində özünü
daha qabarıq göstərir. Tarix müəlliminin pedaqoji yanaşması biologiya müəlliminin yanaşması ilə eyniyyət təşkil edə bilməz. Tarixdə sözlər
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və müzakirələr əsasdır. Müəllim dərsin gedişində düzgün sual qoyma bacarığına malik olmalı,
şagirddən istədiyini almaq üçün ona aydın olan
fikirləri səsləndirməli, tapşırıqlar təfəkkürün
növlərinə xidmət etməlidir. Biologiya fənninin
tədrisi zamanı isə bütün bunlarla yanaşı praktik
tapşırıqların icrası, həyati bacarıqların formalaşdırılması, laboratoriya işlərinin icrası və s. əsas
götürülür. Əyanilik, elmilik təmin olunmaqla
şagird üçün həyatda lazım olan bacarıqların formalaşdırılmasına diqqət yetirilir. Biologiya təliminə müasir yanaşma məhz şagirdlərin canlıların quruluşunu, onlarda gedən bioloji prosesləri
öyrənməklə, şagirdin bu canlılarla harada rastlaşa biləcəyini, bitkilərin qida və texniki, heyvanların isə qida və sənaye əhəmiyyətli olan növlərini ayırd etməklə onlardan istifadəni, zərərini
bilməklə onlardan qorunma yollarını müəyyən
etməyi və s. qarşıya bir məqsəd kimi qoyur.
Dərs nümunəsi

Mövzu: Bitkilər və təbabət
Standart: 3.2.2. Müalicəvi əhəmiyyətinə
görə dərman bitkilərini qruplaşdırır.
Məqsəd: Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan dərman bitkilərini qruplaşdırır.
İş forması: Kollektivlə iş , Qrupla iş
İş üsulu: Beyin həmləsi, şaxələndirmə,
müzakirə, cədvəllərlə iş
Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, Ayna
uşaq ensiklopediyası, “Azərbaycanın dərman
bitkiləri” kitabı , “Azərbaycanın bitki örtüyü “
xəritəsi, elektron təqdimat
İnteqrasiya: İnf. 1.2.2.
DƏRSİN GEDİŞİ
Motivasiya: Müəllim MİMİO qurğusundan istifadə etməklə (interaktiv lövhə və yaxud
adi lövhədə də sxem qurula bilər) şagirdlərə aşağıdakı sxemi göstərir.

Dərman bitkiləri

Yabanı dərman bitkiləri

Mədəni dərman bitkiləri

bağayar
pağı

çobanyastığı

yemişan

zeytun

nanə

moruq

qarğıdalı

zəfəran

Şagirdlər adları verilmiş dərman bitkilərini sürüşdürməklə müvafiq bəndin altında yerləşdirməlidirlər.
Şagirdlər qruplaşdırmanı apardıqdan sonra
bu bitkilərin şəkillərindən ibarət slayd (tablo da
ola bilər) təqdim oluna bilər.

gülümb
ahar
andız

boranı

itburnu

Tədqiqat sualı: Müxtəlif xəstəliklərin
müalicəsində hansı dərman bitkilərindən istifadə
olunur?
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər qruplara bölünür və onlara iş vərəqləri verilir.

I qrup: Paylama materialına əsasən aşağıdakı bitkiləri qruplaşdırın.
Bitkinin adı
İtburnu
Gülxətmi
Çobanyastığı
Nanə
Heyva
Soğan
Bağayarpağı

Müalicəvi əhəmiyyəti

Bitkinin dərman kimi istifadə olunan orqanı

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 5, 2017

67

Könül Mahmudova

II qrup: Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə dərman bitkilərini müalicəvi
əhəmiyyətinə görə qruplaşdırın.
Dərman bitkisinin
adı

Ürək-damar
xəstəliyi

Tənəffüs orqanları
xəstəlikləri

Mədə-bağırsaq
sistemi xəstəlikləri

Sidik-ifrazat
orqanları
xəstəlikləri

III qrup: Uyğunluğu müəyyən edin.
Təzə dərilmiş yarpaqları ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir.

itburnu

Mədə-bağırsaq xəstəliklərində şirəsindən istifadə olunur.

zeytun

Meyvəsinin dəmləməsi sidik qovucudur.

soğan

Əncirlə bişirib öskürək və təngnəfəsliyi müalicə edirlər.

kəklikotu

Gövdələrinin yeraltı şəkildəyişmələri qurdqovucu xüsusiyyətə malikdir.

sarımsaq

IV qrup: Dərslikdən, paylama materialından və “Azərbaycanın bitki örtüyü “ xəritəsindən
istifadə etməklə aşağıdakı bitkilərin hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunduğunu və hansı
ərazilərdə yayıldığını müəyyənləşdirin.
Dərman bitkisinin adı

Xəstəliklərin müalicəsində
istifadəsi

Yayıldığı ərazilər

Zəfəran
Kəklikotu
İtburnu
zeytun

Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi: Hər
bir qrupun işi müzakirə olunur. Hər qrup digər
qrupların işinə əlavələr edir. Bu mərhələdə
əyani vəsaitlərə, şəkillərə, elektron təqdimatlara
istinad olunur.
Nəticələrin çıxarılması və ümumiləşdirmə: Müəllim şagirdlərlə birlikdə tədqiqat sualına və fərziyyələrə qayıdır. Dərsin bu mərhələsində şaxələndirmə üsulundan istifadə olunur.
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Ev tapşırığı: “Müalicə məqsədilə bitkilərdən istifadə edək” mövzusunda təqdimat hazırlayın.
Qiymətləndirmə meyarı:
 Qruplaşdırma

I səviyyə

II

III

IV

Dərman bitkilərini seçir,
müalicəvi əhəmiyyətinə
görə qruplaşdırmaqda
çətinlik çəkir.

Dərman bitkilərinin
bir qismini müalicəvi
əhəmiyyətinə görə
qruplaşdırır.

Dərman bitkilərini
müəllimin köməyi ilə
qruplaşdırır.

Dərman bitkilərini
sərbəst qruplaşdırır.
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Problemin aktuallığı: Tədris prosesində
interaktiv təlim metodlarından istifadə şagirdlərin
təhsilə, elmə marağını artırmaqla yanaşı, onlarda
əməkdaşlıq, yaradıcılıq, tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasına imkan yaradır. Həyati bacarıqlar
formalaşdırır. Lakin, bütün pedaqoji yanaşmalar bütün fənlər üçün eyni dərəcədə keçərli deyildir. Bu
zaman hər bir fənnin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə
alınmalıdır.

Problemin elmi yeniliyi: Müasir dərs müəllimdən elə bacarıqlar tələb edir ki, şagirdlərin dərs
prosesində əldə etdikləri nəzəri bilikləri həyati bacarıqlara çevirmələrinə imkan yaratsın.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Biologiya
müəllimləri biologiyanın tədrisi zamanı məqalədə
verilmiş ideyadan bəhrələnə və dərs nümunəsindən
istifadə edə bilərlər.
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К.Ф. Махмудова
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ
РЕЗЮМЕ
Значение биологии в современном обществе заключается в том, что она служит теоретической
базой многих наук. Биологические знания используются в различных сферах человеческой жизни.
Учитель должен это учитывать в процессе обучения.
K.F. Mahmudova
NEW APPROACH TO TEACHING BIOLOGY
SUMMARY
In modern society the importance of biology lies in the fact that it serves as the theoretical basis for
many sciences. Biological knowledge is used in various spheres of human life. The teacher must take this
into account during the learning process.
Redaksiyaya daxil olub: 27.07.2017
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SÖZ TƏRKİBİNDƏ SAİT SƏSLƏRİN SIRASI ÜZRƏ BAŞ VERƏN
NORMALARIN TƏDRİSİ
Samirə Quliyeva,
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant
Gəncə Dövlət Universiteti
E-mail: samira_quliyeva_1979@mail.ru
Rəyçilər: dos. T. Quliyeva,
dos. G. Hüseynova
Açar sözlər: saitlər, sıralanma, ardıcıllıq, məktəb, norma
Ключевые слова: гласные, порядок, последовательность, школа, норма
Key words: vowels, sorting, sequence, school, norm

Azərbaycan dili aqlütinativ quruluşlu olduğu üçün sözün tərkibində sait səslərin özünəməxsus sıralanma qaydası mövcuddur. Mövcud
tədqiqat əsərlərində saitlərin söz tərkibindəki
sırası saitlərin ardıcıllığı, sıralanması, ahəng qanunu və eləcə də saitlərin tarazılığı kimi xarakterizə olunur. [1, 44-47; 2, 73-74; 3, 9-15-65; 4,
17; 5, 127-140; 6, 38-43; 7, 143-144; 8, 84-93]
Azərbaycan dilində sait səslərin söz tərkibindəki ardıcıllığının səbəbləri bu dilin son şəkilçili olması ilə əlaqələndirilir. Söz tərkibinin
son şəkilçili olması o deməkdir ki, sözün kök
hissəsində sözyaratma hadisəsi baş vermir, həmçinin, kök hissə qrammatik dəyişməyə məruz
qalmır. Sözdüzəltmə və sözdəyişmə əməliyyatı
söz kökünün dəyişməsi ilə yox, sözə qoşulan şəkilçilər vasitəsi ilə baş verir. Ona görə də şəkilçi
ardıcıllığı hecaların daxilində saitlərin müəyyən
qayda üzrə sıralanmasını tələb edir. Məsələn:
alacağam, gələcəyəm, yığılırıq, quruculuq, süründürülür, bildirilir sözlərində eyni saitlər bir
neçə hecada ardıcıl şəkildə bir-birini izləyir.
Analitik-filektiv dillərdə isə belə bir qayda
mövcud deyildir. Çünki, analitik-filektiv dillərdə həm söz törəməsi, həm də qrammatik dəyişmə baş verir. Məsələn: rus dilində мой (mənim)
sözü daxilən dəyişərək, мне (mənə), мной (mənimlə), мою (mənimki), ingilis dilində he (kişi
cinsi o) əvəzliyi dəyişərək she əvəzliyi (qadın
cinsi o) bildirir. Eyni zamanda sözün daxilində
dəyişmə baş verməklə yeni sözlər yaranır. Rus
dilində, məsələn: читать (oxumaq) sözündə
чить kökünün əvvəlinə u samitini artırmaqla
учить (öyrətmək), s samitini artırmaqla считать (saymaq), po əlavə etməklə почти (demək ki), поучать (öyüd vermək) kimi sözlər
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düzəlir. Рука (əllər) sözünün kökündəki k samitinin dəyişməsi ilə ручка (qulp), ручной (əl işi),
ход (yeriş) sözünün kök sonundakı d samitinin
dəyişməsi ilə хожалый (çox səyahət etmiş),
хождение (yerimə, getmə), хожено (yola düşmək) kimi sözlər formalaşmışdır. Ərəb dilində
kitab sözünün kökü üzərində dəyişmə baş verməklə həmin sözdən məktub, məktəb, katib,
hökm sözündən hakim, məhkum, möhkəm kimi
sözlər düzəlir.
Azərbaycan dilində, həmçinin, söz tərkibinə
qrammatik şəkilçilər ardıcıllıqla qoşulduğu halda
analitik-flektiv dillərdə belə ardıcıllıq mövcud deyildir. Məsələn; “Kitab stolun üstündədir” cümləsindəki stol sözündə (-un yiyəlik hal şəkilçisi) bir,
üstündədir sözündə üç ardıcıl qrammatik şəkilçi
iştirak edir. –ü (mənsubiyyət şəkilçisi)-də (yerlik
hal şəkilçisi), -dir (xəbərlik şəkilçisi).
Rus dilində bu mənanı ifadə etmək üçün
cəmi bir sözə (stol sözünə) bir şəkilçi (yerlik
halı bildirən –e şəkilçisi) artırılır: “Kнига лежитъ на столе”. İngilisdilindəisə son qrammatik şəkilçi yox, on qrammatik əlamətlər işlənir: “The book iz on the table”. Fars dilində isə
miz (stol) sözünə bir şəkilçi (-əst xəbərlik şəkilçisi əlavə olunur): “Ketab (dər) ruye miz əst”.
Analitik-flektiv dillərdə sözyaratmaya və
sözdüzəltməyə görə sözlərin daxili genişlənməsi
zamanı saitlərin ardıcıllığının saxlanılması vacib
tələbə çevrilmir. Ona görə də həmin dillərdə
saitlərin ardıcıl izlənməsi müəyyən hallarda müşahidə edilsə də daimi deyildir. Məsələn, rus
dilində движение (hərəkət), дoвольно (yetər),
дoвольстие (razılıq) sözlərində sait ardıcıllığı
mövcud olsa дoвориваться (bişirilmək), довершение (tamamlanmaq), горновщик (ocaq-
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çı), защищаться (qorunmaq) sözlərində sait
ardıcıllığı yoxdur. Eyni xüsusiyyət analitik-felektiv quruluşlu ingilis, ərəb və fars dillərində
də mövcuddur. Məsələn, ingilis dilindəki lettred
(oxumuş), mallarad (çöl ördəyi) paramatta (yarımyun parça) kimi sözlərdə, ərəb dilindəki mələk, məslək, məbəd, bəşər, mənsəb, məzhəb,
fars dilindəki avaz, aram, dastan, azad, azar,
rahat kimi sözlərdə saitlərin ardıcıl sırası gözlənsə də ingilis dilinə məxsus parasite (паразит) paranthesir (ara söz) parsimony (məsrəfli, qənaətli); ərəb dilinə məxsus aqibət, baqi,
bəraət, məlumat, vüasl, dünya, məlahət; fars
dilinə məxsus azarxanə, azər, ahəng, asayiş,
asudə kimi sözlərdə sait ardıcıllığı yoxdur.
Azərbaycan dili sözlərində sait ardıcıllığının özünəməxsus sıra norması vardır. Yəni bütün sait səslər eyni qaydada bir-birini izləyə bilmir. Çünki sait səslərin hamısı eyni tələffüz
şəraitinə malik deyildir. Sait səslərin söz tərkibindəki ardıcıllıq sırası dil quruluşuna görə
yazılı nitqdə aşağıdakı kimidir.
Dilarxası saitlərin ardıcıllığı
Dilarxası saitlər bunlardır: a,ı,o,u
A saitinin ardıcıllığı
Dilarxası sırada a saiti müvafiq qaydalar
üzrə sıralanır;
1. A saiti a saitinin intensiv izləyir: alma,
qara, qaraca, saralacaq, bacaracaq, dayanacaqlar.
2. A saiti ı saitini intensiv izləyir: yaradılır, aparılır, qazandırılır, dayandırılır.
3. A saitindən sonra sözün ikinci hecasında o saiti bəzi monolit sözlərdə işlədilir: alov,
qarov, qaşov, qanov.
4. A saitindən sonra ikinci hecada u saiti
bəzi sözlərdə işlədilir: axur, armud, arzu.
I saitinin ardıcıllığı
1. I saiti söz tərkibində bir-birini intensiv
izləyir: qırıq, sınıq, qırılır, sındırılır, qırışdırılır.
2. I saitindən sonra söz tərkibində a saiti
intensiv işlənir: yığıncaq, sındırılan, qızışdırılan.
3. I saitindən sonra o saiti zəif işlənir:
qırov, qıjov
4. I saitindən sonra ikinci hecada u saiti
işlənmir.
O saitinin ardıcıllığı
1. O saiti söz tərkibində yalnız bəzi sözlərdə işlədilir: oxlov, qoloy

2. O saitindən sonra ikinci hecada a saiti
intensiv işlənir: oyaq, qonaq, oynaq, solmaz,
boran, boyan, soraq.
3. O saitindən sonra ı saiti işlənmir.
4. O saitindən sonra ikinci hecada u saiti
intensiv işlənir: odun, boyun, oyun, dolu, boru,
boşluq
U saitinin ardıcıllığı
1. U saiti söz tərkibində bir-birini intensiv
izləyir: quru, duru, qurğu, yuxu, quzu, uyğun,
yumru.
2. U saiti ikinci hecada a saitini intensiv
izləyir: uzaq, qulaq, quraq, uşaq, yumaq, yumşaq, bulaq.
3. U saitindən sonra ikinci hecada o saiti
bir neçə sözdə işlənir: buzov, buxov, qumrov
4. U saitindən sonra ikinci hecada ı saiti
işlənmir.
Dilortası saitin ardıcıllığı
Dilortası sait e səsidir
E saitinin ardıcıllığı
E saiti dilortası səs kimi daha çox dilönü
saitlərlə birlikdə sıralanır. E saitinin sırası aşağıdakı kimidir.
1. E saitindən sonra söz tərkibində e saiti
işlənmir:
2. E saitindən sonra ə saiti intensiv işlənir:
yetər, gedər, deyər, becər, keçər
3. E saitindən sonra i saiti intensiv işlənir:
deyir, gedir, eşit, eniş, deyiliş
4. E saitindən sonra ö və ü saitləri işlənmir.
Dilönü saitlərin ardıcıllığı
Dilönü saitlər bunlardır ə, i, ö, ü.
Ə saitinin ardıcıllığı
Ə saitinin sırası dilönü saitlərlə birlikdə
baş verir.
Ə saitinin sırası aşağıdakı kimidir:
1. Ə saitindən sonra e saiti işlənmir.
2. Ə saitindən sonra ə saiti intensiv işlənir:
ələk, ətək, bələk, bəyən, bəzən
3. Ə saitindən sonra i saiti intensiv işlənir:
əkin, sərin, dəri, dərin, sənin
4. Ə saitindən sonra ö saiti çox zəif işlənir: bənövşə, bənövşəyi
5. Ə saitindən sonra ü saiti işlənmir
İ saitinin ardıcıllığı
1. İ saitindən sonra e saiti işlənmir.
2. İ saitindən sonra ə intensiv işlənir:
bilək, dirək, dilək, işlək, dişləmək, itmək
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3. İ saitindən sonra i saiti intensiv işlənir:
diri, iri, bilik, ilik, birlik
4. İ saitindən sonra ö və ü saitləri işlənmir.
Ö saitinin ardıcıllığı
1. Ö saitindən sonra e, ö, i saitləri işlənmir
2. Ö saitindən sonra ə saiti intensiv işlənir:
ötər, bölər, görər, dözər, ölçər
3. Ö saitindən sonra ü saiti intensiv
işlənir: ölçü, körpü, çöküntü, görüntü, döyüntü
Ü saitinin ardıcıllığı
1. Ü saitindən sonra e saiti işlənmir.
2. Ü saitindən sonra ə saiti intensiv işlənir:
ürək, kürək, büzmə, süzmə, külək
3. Ü saitindən sonra ö saiti bəzi sözlərdə
işlənir: bülöv, bütöv
4. Ü saitindən sonra ü saiti intensiv işlənir: düyü, bürü, ütü, üşü, bürün
5. Ü saitindən sonra e, i saiti işlənmir.
Danışıq dilində bu normalar daimi və sabit
qalmır. Məsələn, qaralardan, qaraldanlardan,
damarlardan, saxlananlardan, dayanacaqlardan sözlərində a saiti, bəslənənlərdən, bəsləyənlərdən, səslənənlərdən, səsləşənlərdən sözlərində
ə saiti ardıcıl şəkildə işlənir. Bu ardıcıllıq həm yazılı dildə, həm şifahi dilin ifadə forması olan radio-televiziya, məruzə, mühazirə və rəsmi tədbirlərdəki çıxışların dilində, həm ümumi danışıq dilində və eləcə yerli danışıqda ümumi normadır.
Ancaq gözləyir, saxlayır, bəsləyir, qaralayır, saxlayacaq sözlərinin tərkibində danışıq dilinə görə
dəyişmə baş verir: gözləyir-gözlüyür-gözliyir;
saxlayır-saxlıyır-saxleyir; bəsləyir-bəsliyir-bəsleyir; qaralayır-qaralıyır-qaraleyir; saxlayar-saxlıyar; saxlayacaq-saxlıyacaq-saxlıyıcaq.
Belə dəyişmənin səbəbi nitq prosesində yaranmış asanlaşmaya meyilin təsirindən ibarətdir.
O sözlərdə dəyişmə baş vermir ki, onlarda sait-samit ardıcıllığı davam edir. Məsələn, dayanacaqlardan sözündə dayan tərkibi samitlə bitir, ona
saitlə başlayan –acaq şəkilçisi qoşulur, daha sonra
isə sözə samitlə başlayan –lar şəkilçisi ondan sonra yenə samitlə başlayan –dan şəkilçisi qoşulur.
Saxlayacaq sözünün saxla tərkibi açıq saitlə bitir.
Sonra ona açıq saitlə başlanan – acaq şəkilçisi qoşulur. Sözün saitlə bitib saitlə başlanan yerində
nitqə görə boşluq yaranır. Bu boşluq həm y samiti
ilə doldurulur, həm də söz sonundakı açıq intensiv
səs qapalı varianta keçir: saxla-y-acaq, saxlı-yacaq. Bəzi danışıq şivələrində hətta, açıq saitlə
başlanan şəkilçinin ilk saitində də asanlaşma baş
72

verir: saxlı-y-ıcaq. Sonu intensivlik tələb etməyən
qapalı saitlə bitmiş sözlərə saitlə başlayan şəkilçi
əlavə etdikdə isə dəyişmə baş vermir: sarı-sarıyır,
çürü-çürüyür, kiri-kiriyir. Belə sözlərə açıq saitli
şəkilçi əlavə edildiyi halda danışıq şivələrində
açıq sait qapalı varianta keçir: sarı-sarıyacaq-sarıyıcaq; çürü-çürüyəcək-çürüyücək; kiri-kiriyəcək-kiriyicək.
Dildə bu qədər variantlıq baş verməməsi
üçün məktəb tədrisinin çox böyük əhəmiyyəti
vardır. Şagirdlər yazılı dilin qaydalarını öyrənməklə yerli danışıq dilindəki fərqlərin mərhələmərhələ aradan çıxmasına səy göstərməlidirlər.
Nəticə yerli danışıqdan ümumi danışıq dilinə,
daha sonra isə şifahi nitq normalarına yaxınlaşmanın baş verməsinə gətirib çıxarmalıdır. Bu
məqsədlə Gəncə şəhərindəki A.S. Puşkin adına
tam orta məktəbin V sinfində təcrübə aparılmışdır. Təcrübənin məqsədi söz tərkibindəki sabit
sırasının şagirdlər tərəfindən necə mənimsədildiyini müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur. Bu
təcrübə, eyni zamanda, yazılı dil normaları ilə
danışıq dili normaları arasındakı fərqlərin konkret tapşırıq əsasında aşkara çıxarılması məqsədi ilə aparılmışdır. Şagirdlərə verilən tapşırıqda
yazıda və danışıqda müştərək normalı sözlərlə
birlikdə yazıda və danışıqda fərq yaradan sözlər
üzrə iş aparılması barədə göstəriş verilmişdir.
Şagirdlərə verilən tapşırıqdakı daimi normalılığa aid nümunələrdə səhvlər olmamışdır. Daimi
normaya aid olan sözlər elə sözlər olmuşdur ki,
onlar həm yazıda, həm danışıqda və həm də yerli nitqdə eyni cür səslənir. Bunlar aşağıda-kı-lardan ibarət olmuşdur: arxa, ara, olsa; ələk, bələk,
gəlsə, gələ; xırda, cırmaq, qırsa, dırmaşa; doğra, oyna, olsa, meşə, bellə, desə, gedə və s.
Nitqdə pozulan sıranın deyiliş tərzi barədə
şagirdlərə əlavə izahat verilməmişdir. Sözlərin
deyiliş üzrə yazılması tapşırığının yerinə yetirilməsində isə müxtəlif variantlar olduğu aşkar
edilmişdir. Məsələn, şagirdlər ələyir – sözünün
tələffüzündə ələyir və əliyir, bələyir sözünün
tələffüzündə bələyir, bəliyir; gəlsəydi sözünün
tələffüzündə gəlsəydi, gəlseydi, cırmaqlayır sözünün tələffüzündə cırmaxlıyır, cırmaklıyır, dişləyir sözünün tələffüzündə dişliyir, dişleyir,
doğrayır sözünün tələffüzündə doğruyur, doğrıyır, oynayır sözünün tələffüzündə oynuyur,
oynıyır; gedəydi sözünün tələffüzündə gedəydi,
gedeydi variantları göstərmişlər.
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Nümunələrdən göründüyü kimi, şagirdlərin bəziləri danışıq dilindəki variantı verdiyi
halda, bəziləri yazılı dil variantını göstərmişdir.
Həmin tapşırıqların müzakirəsi zamanı aydın
oldu ki, danışıq dilindəki variantla yazılı dil
variantını eyni verən şagirdlərin tələffüzündə də
müştərəklik vardır. Həmin şagirdlərə buna uyğun başqa tapşırıqlar verilib onu evdə hazırlamaq məsləhət görüldü. Tapşırıqlar yoxlanarkən
əvvəlki vəziyyət bir də təkrar olundu. Bununla
da belə nəticə hasil olur ki, şagirdlərin bəziləri
məktəb təhsili üzrə özlərinin danışıq nitqinin
yazı nitqinə bənzədilməsinə meyillidirlər. Bu isə

yazılı dildən şifahi dilə keçidin bir nümunəsi
kimi maraq yaradır. Yazılı dil ilə danışıq dili
arasındakı fərqləri nümayiş etdirən şagirdlərin
məktəb şəraitindəki şifahi danışıqlarında isə təqdim etdikləri nümunələrdən fərqli olaraq yazılı
dil normalarına meyillilik müşahidə edilir. Bütün bunlar onu göstərir ki, məktəb şəraitində dil
mərkəzləşməsi olduqca mühüm yer tutur və normalar arasında inteqrasiya yaradılmasında məktəbin rolu böyükdür. Normalararası inteqrasiyanın inkişaf etməsi isə informasiyaların davamlı
olması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
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С.Н. Кулиева
ОБУЧЕНИЕ НОРМ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПО РЯДУ
ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В СОСТАВЕ СЛОВА
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о задачах формирования речевой культуры у учеников с обучением ряда и
последовательности гласных звуков в составе слова. Как известно, гласные звуки в определенной
группе слов, употребляющихся по постоянной нормативности. То есть в составе слов, в которых не
происходит изменение гласных и по письму, и по устной речи, и по местному произношению
считаются общими, совместными, постоянными нормативными единицами. Есть еще некоторые
слова, в составе которых гласные звуки подвергаются изменению.
Главная обязанность процесса обучения состоит из проявления инициативы в устранении
разбросанности норм в языке. Из практики, проведенной в школе, видно, что ученики склонны к
совместным нормам в языке. Поэтому интенсивность этой работы в школе воспринимается как
необходимое требование.
S.N. Guliyeva
TEACHING THE NORMS DEALING WITH THE LINE
OF VOWELS IN WORD STRUCTURE
SUMMARY
The article deals with the problems of forming students’ speech habits with teaching the row and
sequence of vowels in the word structure. It is known that vowels are used over constant normality in some
group of words. It means that the words the vowels of which don’t change according to writing, speaking
and native pronunciation norms are considered general, common and constant norm of units. The vowels of
some words change during pronunciation.
The main duty of teaching process is preventing discriminations existing in language. The experiences
at schools show that students are accustomed to common norms of language. So intensification of this work
is accepted as a necessary requirement.
Redaksiyaya daxil olub: 20.07.2017
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 5, 2017

73

Südabə Abdullayeva

“ATOM MÜRƏKKƏB ƏLAQƏLİ SİSTEMDİR” MÖVZUSUNUN KİMYA FƏNNİ İLƏ
İNTEQRATİV TƏDRİSİ
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Mənim üçün fizika həmişə möcüzəli bir
aləm mərtəbəsində dayanıb. Təbiətin özü hesab
etdiyim bu fənnə bəslədiyim sonsuz sevgim fənnin tədrisində daim yeniliklər axtarmağa sövq
edir... Biz bütün elmləri şagirdlərimizə eyni səviyyədə öyrətməliyik. Çünki elmlərə mükəmməl
şəkildə yiyələnən gənc ölkəsinin mənəvi sərvəti
səviyyəsinə yüksəlir. Fizikanın mükəmməl dərki
böyük kəşflər, ixtiralar, yeniliklər, yeni texnologiyaların, modellərin yaradılması deməkdir. Mən
də fizika müəllimi olaraq hər zaman məqsədim
yetirmələrimin fizikanın həyatla bağlı olan sualları qarşısında hazır olmağa yönəltməkdir. Məsələn, aşağıda təqdim etdiyim 9-cu sinifdə “Atom
mürəkkəb əlaqəli sistemdir” mövzusunun tədrisində də fizikanın həyat ilə əlaqəsini, başqa sözlə,
həyat üçün nə qədər vacib olduğunu şagirdlər tərəfindən dərk olunmasına çalışmışam. Bu mövzunun tədrisində ən əlverişli yanaşma mövzunu
kimya müəllimi ilə birgə tədris etməkdir. Mövzunun inteqrasiya imkanları çox genişdir-riyaziyyat, ədəbiyyat, həyat bilgisinə inteqrasiya oluna
bilən bu mövzunun əlaqələndirilə biləcəyi ən yaxın fənn kimyadır. Bu mövzunun tədrisində fizika və kimyanın imkanları sonsuzdur, müəllim bu
imkanlardan məharətlə istifadə etməlidir. Elmi
pedaqogikanın banisi Yan Amos Komenski yazır
ki, qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey bu cür əlaqədə
də öyrədilməlidir. Ümumiyyətlə, dərslərin inteqrativ şəkildə təşkil olunması müstəsna hal kimi
həmişə diqqətdə saxlanmalıdır. Müasir məktəbdə
interaktiv təlim metodlarından istifadə isə, təh74

silin humanistləşdirilməsi, demokratikləşdirilməsi, həm bir pedaqoji ideya, yeni pedaqoji təfəkkür, həm də təlimdə əsas pedaqoji prinsipidir.
Humanizm “əməkdaşlıq”, “dialoq”, “qarşılıqlı
əlaqə” deməkdir. İstər fizika istərsə də kimya
müəllimi verdikləri suallar, tapşırıqlar, eləcə də
nümayiş etdirdikləri filmlərlə sinifdə elə bir mühit yaratmalıdırlar ki, şagirdlərin mənəvi dünyasında, hiss və duyğularında həyəcan yarada bilsinlər. Bu hiss onları daha maraqla öyrənməyə
həvəsləndirsin. Bu elə bir mühitdir ki, şagirdlər
axtarışları zaman sanki atomlar kimi birləşib bütöv bir tam əmələ gətirsinlər. Hər iki müəllim
tədris etdikləri mövzunun bəşəri mahiyyətini
yetirmələrinə aşılamağı bacarsınlar.
Dərs böyük sənət əsəridir. Bu əsər müəllimin və şagirdlərin ona sevgisi ilə zənginləşir,
müəllim və şagird tərəfindən qarşıya qoyduğu
məqsədə çatması ilə kamilləşir. Arzum udur ki,
hər bir müəllim öz dərsində bu zirvənin fəth
olunduğunu müşahidə etsin.
Bakı şəhəri Suraxanı rayonu 114 №-li
məktəbin fizika müəllimi Südabə Abdullayeva
İbrahim qızı. 9-cu sinif kimya və fizika fənlərinin
inteqrasiyası, blok dərsin icmalı.
Standart: 1.1.1.Elektromaqnit (maqnit, işıq)
atom və nüvə hadisələrini və qanunların baş vermə səbəblərini izah edir. 1.1.3.Yüklü zərrəciklərin, atom və nüvə daxili zərrəciklərin hərəkətini
izah edir. 2.2.1.Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə
elektromaqnit və nüvə qarşılıqlı təsirinin rolunu
izah edir.
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Təlim məqsədi: Atomun mürəkkəb əlaqəli
sistem olduğunu izah edir.
 Atomun quruluş modellərini təsnif edir
və onları fərqləndirir.
 Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə atom və
nüvə qarşılıqlı təsirinin rolunu izah edir
Mövzu: Atom mürəkkəb əlaqəli sistemdir.
İnteqrasiya:Riy.-1.2.2.,2.2.1.,İnf.3.1.3.,3.2.3.,H.b.-1.1.1.,1.2.1.
Təlim forması: Kollektiv, kiçik qruplarla iş
Təlim üsulu: Əqli hücum, mühazirə, rollu
oyun
Resurslar: mövzuya uyğun şəkil, iş vərəqləri, elektron resurslar.
Dərsin gedişi:
Motivasiya: Gördüyünüz şəkil haqqında
nə deyə bilərsiniz?

Yönəldici sual: Günəş sistemini atomun
quruluşuna bənzətmək olarmı?
Tədqiqat sualı:
FİZİKA -1. Atomun quruluşu modelləri
haqqında nə bilirsiniz ?
2. KİMYA- Atomun dövrü sistemdəki
mövqeyini müəyyənləşdirmək üçün nələri bilmək lazımdır?
Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlər qruplara
bölünürlər.
Rezerford, Tomson, Bor, Mendeleyev.
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər atomun
quruluş modellərinə aid hazırladıqları səhnəciyi
təqdim edirlər. Müəllim qrupların adları yazılmış köynəkləri qrup liderlərinə paylayır. Onlar
səhnəcikdə təmsil etdikləri qrupların adıyla bağlı alim rolunda çıxış edərək hərə təklif etdiyi
modelin doğru olduğunu sübut etməyə çalışır.
Tomson: Mən 1898-ci ildə atom modelini
təklif etdim. Radiusu 1020 m olan müsbət yüksəlmiş kürə daxilində müsbət yükləri neytrallaşdıran elektronlar üzür. Müsbət yüklər bu kürənin bütün həcmi boyu bərabər sıxlıqda paylanır,
mənfi yüklü elektronlar isə onun daxilində

“keksdə kişmiş” kimi yerləşir. Şüalanmanı izah
etmək üçün elektronları tarazlıq vəziyyəti ətrafında rəqsi hərəkətdə qəbul etməliyik.
Rezerford: Müəllim, mən sizin biliyiniz
qarşısında baş əyirəm, lakin təklif etdiyiniz
atom modelinə şübhə edirəm.
Tomson: Nəyə görə?
Rezerford: Müəllim, siz bu modelinizlə
hansı fiziki hadisəni izah etmisiniz?
Tomson: Atomun elektrik cəhətdən neytral olduğunu, müsbət və mənfi yüklərin miqdar
bərabərliyini izah etdim.
Rezerford: Müəllim, siz təklif etdiyiniz
modelə cisimlərin elektriklənməsini, ionlaşma,
şüalanma kimi fiziki hadisələri öz modelinizə
əsaslanaraq necə izah edərsiniz:
Tomson susur, Rezerfordun suallarına cavab verə bilmir.
Rezerford: Mən şəkildə təsvir olunmuş
təcrübəni apardım. Radioaktiv maddə Q qurğuşun qabın içində yerləşdirdim. Radioaktiv maddədən çıxan nazik α-zərrəciklər seli böyük
sürətlə (10 7 m/san) F qızıl lövhəsinə yönəltdim.
Ondan keçən və qayıdan α-zərrəcikləri müşahidə etmək üçün üzərinə xüsusi maddə (lüminsensiyaedici) çəkilmiş E ekranından istifadə etdim.
Hər bir zərrəcik ekranla toqquşaraq parıltılar
(ssintilyasiya) yaratdı. Parıltılar M mikroskopu
vasitəsilə müşahidə edirdim. Təcrübə zamanı
gözlənilmədən aşkar etdim ki, α-zərrəciklərin az
bir qismi 900 dən kiçik bucaqlar altında səpilir.
Çox nadir hallarda isə(təxminən iki min zərrəcikdən biri) 1800 bucaq altında qayıdır. α-zərrəciklə atomun müsbət yükü arasındakı Kulon
dəfetmə qüvvəsinə görə:
Burada

=k

.

və q uyğun olaraq α-zərrəci-

yin və atomun müsbət yükü, r-atomla α-zərrəcik
arasındakı məsafədir .Düsturdan göründüyü
kimi, r-məsafəsi kiçildikcə α-zərrəciyi dəf edən
qüvvə də böyük olur. α-zərrəcikləri öz hərəkət
trayektoriyasından kəskin meyl etməsi ,atomun
mərkəzində kiçik həcmdə yerləşən və güclü
elektrik sahəsi yaradan müsbət yüklü zərrəciyin
hesabınadır. Deməli, atomun mərkəzində müsbət yüklü nüvə mövcuddur.
Təcrübələrimə əsaslanaraq atomun quruluş modelini belə izah edirəm:
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1. Atomun ,demək olar ki, bütün kütləsi
onun nüvəsində toplanmışdır və onun ölçüsü
atomun ölçüsü ilə müqayisədə çox kiçikdir.
2. Atom nüvəsi müsbət yükə malik olub,
e-elementar yükün elementin dövri sistemdəki Z
sıra nömrəsi hasilinə bərabərdir. (Ze)
3. Elektronlar nüvə ətrafında dairəvi orbitlər üzrə hərəkət edir. Onların sayı Z-ə bərabərdir
Bor: Cənab Rezerford, siz öz modelinizə
əsaslanaraq deyə bilərsiz, spektrləri necə əmələ
gəlir? atomun daxilində yüklər necə paylanır?
müxtəlif atomların müxtəlif spektr necə əmələ
gəlir?
Mən 2 postulat təklif edirəm: Birinci postulat: atom sistemi yalnız hər birinə müəyyən enerji
uyğun gələn xüsusi stasionar hallarda-kvant hallarında ola bilər. Stasionar hallarda atom şüalanmır. İkinci postulat:atom böyük enerjili stasionar
haldan kiçik enerjili stasionar hala keçdikdə şüalanma baş verir. Əksinə, atom şüa udduqda kiçik
enerjili stasionar haldan böyük enerjili stasionar
hala keçir.
Mendeleyev: Hörmətli həmkarlarım,biz
kimyaçılar da atom molekulu haqqında müddəalarımızı təklif edirik:
1. Maddələr molekullardan və atomlardan
təşkil olunur.
2. Molekullar arasında boşluqlar vardır ki,
onun da ölçüsü maddənin aqreqat halından və
temperaturundan asılıdır.
3. Molekullar daim hərəkətdədir, molekulların hərəkət sürəti temperaturla düz mütənasibdir.
4. Molekulların arasında qarşılıqlı cazibə
və itələmə qüvvələri vardır.
5. Molekullar atomlardan təşkil olunur,
atomlar da molekullar kimi daim hərəkətdədir.
6 .Bir atom növü başqasından öz kütləsinə
və xassələrinə görə fərqlənir.
7. Molekullar fiziki hadisələr zamanı dəyişməz qalır, lakin kimyəvi çevrilmələrdə parçalanır, atomlar isə kimyəvi çevrilmələr zamanı da
parçalanmır.
8 .Bərk halda molekulyar quruluşlu maddələrin kristal qəfəsinin düyünlərində molekullar olur.
9. Qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrin
kristal qəfəsinin düyünlərində atom və ya başqa
hissəciklər olur.
76

İnformasiyanın müzakirəsi: Səhnəcik bitdikdən sonra əldə edilmiş məlumatlar müzakirə
olunur, qruplar arası qarşılıqlı sual-cavab edilir.
Nəticə və ümumiləşmə:
On milyondan artıq maddə olmasına baxmayaraq bu maddələrin alınmasında yalnız 114
müxtəlif növ atom iştirak edir. Kimyəvi elementin xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəcik
atom adlanır.
Atom - elementin bütün kimyəvi xassələrini özündə saxlayan ən kiçik zərrəcikdir, müsbət yüklü nüvədən və mənfi yüklü elektronlardan ibarət elektroneytral hissəcikdir. Hazırda
110 kimyəvi element elmə məlumdur. Kimyəvi
elementlərin dövri sistemdə sıra nömrəsi onların
atomundakı protonların sayına bərabərdir.
Hər bir atomun proton və neytronlarının
kütlələrinin cəmi kütlə ədədi adlanır. Atomun quruluşu haqqında bir neçə model təklif edilmişdir.
Bunlardan biri Tomson modelidir. Bu modelə
görə, atom radiusu 10-10 m olan kürə formasındadır. Müsbət yüklər bu kürənin bütün həcmi boyu
bərabər paylanır, mənfi yüklü elektronlar isə
onun daxilində ”keksdə kişmiş” kimi yerləşir.
Tomson şüalanmanı izah etmək üçün elektronları
tarazlıq vəziyyəti ətrafında rəqsi hərəkətdə qəbul
etmişdir. Bir sıra fiziki hadisələri izah etməsinə
baxmayaraq, Tomson modeli uğur qazanmadı.
Bir neçə ildən sonra Tomsonun şagirdi
Rezerfordun apardığı təcrübələr bu modelin həqiqətə uyğun olmadığını üzə çıxardı və Rezerford
öz modelini təqdim etdi. Rezerfordun təklif etdiyi atomun planetar modelinə görə, atom müsbət
yüklü nüvədən və onun ətrafında hərəkət edən
mənfi yüklü elektronlardan ibarətdir.
Yaradıcı tətbiqetmə: Bu məqsədlə qruplara tapşırıqlar yazılmış iş vərəqləri və Mendeleyevin dövri elementlər cədvəli təsvir olunmuş
vərəqlər paylanır.
Rezerford qrupu:
1. Neytral kalsium atomunun nüvəsi ətrafında 20 elektron hərəkət edir. Bu atomun nüvəsinin yükü nə qədərdir?
2.Elektron quruluşu 3dⁱ⁰4s² olan elementin sıra nömrəsini müəyyən edin.

Tomson qrupu:
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1. Civə atomunun nüvəsinin yükü nə qədərdir? Onun yükü helium atomunun nüvəsinin
yükündən neçə dəfə çoxdur?
2. Atomun nüvəsinin yükü 8*
,
nüvədəki zərrəciklərin sayı isə 120-dir. Nüvədəki neytronların sayı Sıra nömrəsi 28 olan elementin daxil olduğu elementler ailəsini müəyyən edin.
a)S
b)p
c)D d)f
Mendeleyev qrupu:
1. Neytral flüor, xlor və gümüş atomlarının nüvəsi ətrafında neçə elektron hərəkət edir?
2. Neytral manqan atomunun nüvəsində 55
zərrəcik var. Neytronların sayı protonların sayından 20% çoxdursa,atomun neçə elektronu var.
3. Neytral flüor, xlor və gümüş tomlarının
nüvəsi ətrafında neçə elektron hərəkət edir?
Bor qrupu:
1. Neytral dəmir atomunun nüvəsi ətrafında 26 elektron hərəkət edir.Dəmir atomunun nüvəsindəki protonların sayı neytronların sayından
4 vahid azdır.Dəmir atomunun nüvəsində neçə
neytron vardır?

2. Azot

ionunda 10 elektron vardır.

Bu ionun nüvəsininyükü nə qədərdir?
3. Elektron quruluşu 3d⁵4sⁱ olan elementin 28 neytronu varsa,nisbi atom kütləsi (Ar-ni)
tapın.
Problemin aktuallığı. İnteqrasiya təhsilin bütün struktur elementlərinə aid olduğundan son dövrlərdə “inteqrativ təlim”, “inteqrativ dərs”, “inteqrativ
fənn” və s. anlayışlar da işlənir. Eyni zamanda inteqrativ təlimə xüsusi pedaqoji texnologiyalardan biri
kimi yanaşılır. Uyğun mövzuların iki fərqli fənn
müəllimi tərəfindən tədrisi şagirdlər tərəfindən də
maraqla qarşılanır.
Problemin elmi yeniliyi. “Atom mürəkkəb
əlaqəli sistemdir” mövzusunun tədrisində də fizikanın həyat ilə əlaqəsini, başqa sözlə, həyat üçün nə
qədər vacib olduğunu şagirdlər tərəfindən dərk olunması vacibdir. Bu mövzunun tədrisində elmi yenilik
mövzunu kimya müəllimi ilə birgə tədris etməkdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
təqdim olunan dərs nümunəsində şagirdlər müxtəlif
fizika alimlərinin rollarında çıxış edərək, onların
kəşflərini əsaslandırmağa çalışırlar.

ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu) // Azərbaycan
məktəbi, 2007, № 2
2. Veysova Z. Fəal interaktiv təlim: müəllimlər üçün vəsait, 2007.
3. Ümumtəhsil səviyyəsində yeni dövlət proqramları (kurikulumları). Bakı, 2013.
4. https://www.youtube.com/watch?v=Nb1Gw9uTh3\
5. https://www.youtube.com/watch?v=CxqtP48QTZo
6. https://www.youtube.com/watch?v=D0VWNuasj2Y
С. Абдуллаева
ИНТЕГРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕМЫ «АТОМ-СЛОЖНАЯ СИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ»
С ПРЕДМЕТОМ ХИМИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье указано отнесение интеграции ко всем элементам образования и использование
актуальных, в последнее время, таких понятий как «интегративное обучение», «интегративный
урок», «интегративное обучение» и т.д. Группируются взгляды на исследовательские вопросы
интеграции в области образования. Рассмотрение интеграции как задачи относящийся к предметам и
общей педагогике, повышение воспитательной силы общества, оценивание знаний как
внутрипредметной интеграции, определение ее как синтеза дидактической системы. Показано
концептуальное значение этих положений и более общий их характер.
В статье наряду с выявлением общих педагогических качеств интеграции, подробно
останавливаются на реализации интеграции по конкретному предмету в процессе обучения.
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S. Abdullayeva
INTEGRATED TEACHING OF CHEMISTRY ON SUBJECT
"ATOM IS COMPLEX RELATED SYSTEM"
SUMMARY
In the article it is expressed that , integration is related to all structural elements of education, in recent
years it is used as "integrative training", "integrative lesson", "integrative discipline" and so on. Concepts are
also processed. There are grouped ideas on the study of integration issues in the field of education.
Integration is considered as general pedagogy as well as subject matter, as the perception of society as a
raising force, as well as intra-disciplinary integration, as a synthesis of the didactic system. These provisions
are conceptual and have a more general character. The article focuses on the integration of the integration
pedagogical aspects, as well as the integration into the subject learning process.
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SAMPLE OF SCIENCE LESSON
Turanə Nəsibova,
Baku Modern İnternational School Primary Class Teacher
E-mail: turana.nasibova@bakumodernschool.az
Rəyçilər: filol.ü.fəls.dok., dos. V. Qənbərov,
ped.ü.fəls.dok. F. Rzayeva,
Açar sözlər: elmi iş, iş üsulu, oxu texnikası, dərs planı
Ключевые слова: научная работа, метод работы, техника чтения, план урока
Key words: science work, work method, reading technology, lesson plan

Subject: Science
Investigation 4 /Part 2-Rolling balls down
slopes
Standards:
Objectives: Students conduct structured
investigations to discover how the variables of
starting position on the ramp and ball size affect
the speed of a rolling ball.
Types of working: group,
Reading/Technology:
1. FOSS Science Resource Book (Energy)
P.74, p.75 What causes Change of Motion?
2. Science Notebook Entry Ramp Setup
3. Videos –Soccer, Ball on the Table,
Wagon at www.fossweb.com (you need
teacher`s login and password to use resources)
Embedded assessment: Science notebook
entry

1. Lesson plan
Motivation:
”Your life is a reflection of how effectively
you balance potential and kinetic energy”.
Steve Maraboli
Introduce balls and ramps
Teacher holds up one large steel ball and
tells students, You will work with a partner to
find out what happens when you roll a ball down
a ramp. You and your partner will have two steel
balls ,one that has a large mass (called “large
ball”) and one that has less mass (called
“medium ball”).We will use a small ball in the
next part.
Teacher holds up a yellow ramp and
tells students, In addition to the two steel balls,
you and your partner will have a ramp like this.

Investigate balls on ramps
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 5, 2017

79

Turanə Nəsibova

Teacher asks a Getter from each group, to
come to materials station to get materials for the
two teams in their group. Teacher allows 10
minutes for the teams to investigate balls rolling
down ramps onto a smooth surface. She/he visits
the groups to see what they are discovering.
Offer the two system challenge
Teacher offers this challenge to the class
and tells,
You have two ramps in your group. What
additional things can you find out by using two
ramps together?
Teacher allows 5-8 minutes for
investigating
Share discoveries
Teacher asks groups to share what they
have discovered about balls and ramps. She/He
encourages them to state their discoveries in
terms of a relationship, such as “the larger the
steel ball, the farther it rolls”.
Teacher calls on groups to share a
discovery and to demonstrate evidence to support
their claims.
Here are some ideas which students come.
 The mass of the ball affects the distance
the ball rolls.
 The release position of a ball affects the
speed of a ball.
 The mass of the ball affects the speed of
the ball.
Teacher asks,
 When the ball is at the top of the ramp,
what forces are acting on the ball ?{Earth`s
gravity is pulling the ball downward and the
ramp is pushing up on the ball}
 How would you describe the motion of
the ball? {The ball rolls down the ramp}
Teacher explains,
When an object is not moving, the forces
acting on the object are balanced. No motion
means balanced forces. The motion of the ball
on the ramp stars because the forces acting on
the ball are unbalanced. The force of Earth`s
Gravity pulls the ball straight down, but the
force of the ramp pushes up on the ball at an
angle. These unbalanced forces cause the ball
to move down the slope of the ramp.
Introduce speed
Teacher asks students how they might
determine if one ball is rolling faster than
80

another. Speed is a relationship between two
variables, distance and time-that is, how far an
object goes in a unit of time.
She /He gives students time to talk in their
groups before scaffolding their thinking.
Teacher helps students understand that if
they predetermine the quantity of one of the
variables, the other variable will give the speed.
For instance, if they predetermine a distance, the
ball that travels that distance in the shorter time
traveled faster.
2. Focus question: How does the starting
position affect the speed of a ball rolling down a
ramp?
Students record the focus question in their
notebooks while teacher projects it on the board.
 How does the starting position affect
the speed of a ball rolling down a ramp?
Discuss designing an experiment
Teachers asks,
 We are designing an experiment to find
out if the starting position on the ramp affects
the speed of a ball. We are going to release two
balls at different starting positions on the ramp.
What else do we need to do in our design so the
data we collect gives us evidence for our
answer?{ The mass of the ball needs to be the
same ,they have to start at the same time, and
the distance they travel must be the same.}
Establish the procedure
Teacher distributes notebook sheet 23,
Ramp Setup, to each student. She/He reviews
the setup.
1. Teacher tapes two ramps side by side
so the bottom edges are even.
2. Teacher tapes a meter tape to the
ground to the “0”is at the bottom of the ramps.
Teacher measures 50 cm away from the bottom
of the ramps and places the basin at this spot.
3. Teacher places one large ball on one
ramp so the front of the ball lines up with the
line at position 5.Then places a second large ball
on the other ramp at position 2.
4. One person will count down to start the
race. A second person will release both balls at
the same time at the signal. Everyone else will
watch and listen to determine if the balls reach
the finish line at the same time or if one finishes
first.
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5. Teacher records data in her/his
notebook. Repeats the process two more times.
Gather speed data
When students have their experiment
ready, teacher has them begin their races.
Discuss speed results
When students have collected data from
three trials, teacher asks Reporters from a few
tables to share their results. Students should find
that the ball from starting position 5 reached the
finish line first.
Teacher asks a few questions to make
sense of data.
 Are the two balls travelling at the same
speed? What is your evidence?{No, the ball that
started at position 5 went faster. That ball
reached the finish line first.}
 What is the relationship between the
starting position and the speed of the ball?
What is your evidence?{The higher the starting
point at which a ball starts, the faster it travels}
3. Introduce potential an kinetic energy
Explain,
Our results suggest that the starting
position makes a difference in how fast balls
roll down a runway. Gravity is the force pulling
the ball down the ramp. The higher on the ramp
that a ball starts, the faster it goes.
Clean up
At the end of the session, each group
organizes their materials and returns them to the
materials station.
Review vocabulary
Teacher takes a minute to review the
vocabulary introduced in this part of the
investigation.
Answer the focus question
Teacher asks students to talk in their
groups for a few minutes and then to record an
answer to the focus question.
Forces ( push
or pull)

make things
move.

Discuss the reading
Teacher asks questions from students,
 How do you get an object to start
moving?{Apply a force –push or pull}

 How does the staring position affect
the speed of a ball rolling down a ramp?
4. Assess progress: notebook entry
Teacher collects and reviews students`
notebooks and check to see that students
understand the relationship between starting
position and amount of energy when rolling
balls down ramps.
What to look for
 Students use data from their
investigations as evidence to defend the
explanation that the higher the starting position,
the faster the ball travels.
Breakpoint
5. Investigate other variables
Teacher asks students what else they
could test using the balls and ramps. Some ideas
that come ,
 Different masses(sizes) of balls
released from the same starting position
 Different masses(sizes) of balls
released from different starting position
Read Article “What causes Change of
Motion?”
Students read the article and to guide the
conversation, teacher asks,
 What do these images represent? What
do the arrows mean?
 Why did the illustrator use two
different color arrows?
 What other symbols do you observe?
What do they represent?
Use a reading comprehension strategy
After reading, teacher suggests students to
use a graphic organizer such as the example
shown below.

Force in
opposite
direction

Makes things
slow down or
stop.

 How do you get a moving object to
stop?{Apply a force in the opposite direction}
 Starting and stopping are two changes
of motion .What are other changes of
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motion?{you can change the speed or you can
change the direction of motion}
Wrap –Up
Teacher asks the students to pair up with a
partner to
 share the data from their data table;
 discuss how the starting position affects
the speed of the ball.
Live investigation
LITERATURE
1. FOSSWEB (2015) US
2. Bounce, Roll, & Fly: The Science of Balls: Data and Graphs for Science Lab: Volume 7 M.Schottenbauer PHD
3. Kinetic and Potential Energy: Understanding Changes Within Physical Systems -Jennifer Viegas
T. Nəsibova
ELMİ DƏRS NÜMUNƏSİ
XÜLASƏ
Məqalədə praktikanın uşaqların məntiqi təfəkkürünün inkişafınsa böyük rol oynadığı qeyd olunur. Bu
onlarda kinestetik bacarıqların inkişafına zəmin yaradır. Müəllif qeyd edir ki, təlim prosesində şagirdlər
praktikaya daha çox önəm verirl’r.
Т. Насибова
ОБРАЗЕЦ НАУЧНОГО УРОКА
РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что практика играет важную роль в развитии логического мышления
учащихся. Это создает основу для совершенствования кинестетических навыков. Автор статьи
подчеркивает, что в процессе обучения учащиеся отдают предпочтение практическим занятиям.
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ İNGİLİS DİLİNİN
KOMMUNİKATİVYÖNLÜ TƏDRİSİ
Fəridə Heydərova,
ARTİ-nin böyük elmi işçisi
E-mail:feride.qulamqizi@mail
Rəyçilər: dos. A.X. Hacıyev,
dos. G. Camalova
Açar sözlər: təhsil islahatı, kommunikativ məqsəd, təlim metodları, bacarıqlar
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Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan
sonra uğurla həyata keçirilməkdə olan təhsil islahatları, innovativ yeniləşmə və dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil məkanına inteqrasiya prosesi
təhsilin bütün pillələrində məzmun islahatlarının
genişləndirilməsi zərurətini qarşıya qoyur.
Respublikamızın prezidenti cənab İ. Əliyevin müxtəlif ölkələrə səfərləri qarşılıqlı iqtisadi, mədəni, sosial əlaqələrin genişlənməsinə şərait yaradır. Belə bir şəraitdə isə xarici dil bilən
mütəxəssislərə tələbat getdikcə artır. Xarici dilin
təlimi vasitəsilə gənclərdə başqa xalqların dil və
mədəniyyətinə, milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət
hissi, tolerantlıq formalaşdırılır.
Müasir dövrdə xarici dil fənninin əhəmiyyəti dil bacarıqlarına yiyələnmək, kommunikativ vərdişləri inkişaf etdirmək, asudə vaxtını səmərəli təşkil etmək, sosial tələbatı ödəmək, şəxsi və intellektual inkişafa nail olmaq, ömrü boyu
öyrənmək, mədəniyyətlərarası dialoqa və qloballaşma prosesinə qoşulmaqdan ibarətdir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, ümumtəhsil
məktəblərində xarici dil təliminin əsas məqsədi
nitq, dil və kommunikativ bacarıq və vərdişlərin
formalaşdırılması kimi müəyyənləşdirilir.
Göstərilən məqsədə nail olmaq üçün isə
aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi zəruridir:
- şagirdlərin zəruri linqvistik (fonetik,
orfoqrafik, leksik və s.) biliklərə yiyələnməsi;
- şagirdlərin dili öyrənilən ölkələrin mədəniyyət və ənənələri ilə tanış edilməsi, onlarda
xarici dil və mədəniyyətlərarası mühitdə öz
ölkəsini və onun mədəniyyətini təmsil etmək
bacarıqlarının formalaşdırılması;
- nitq fəaliyyəti üzrə kommunikativ bacarıqların inkişaf etdirilməsi;

- dil duyumunun, yaddaşın bütün növlərinin, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün
(müqayisə, ümumiləşdirmə, nəticə çıxarma və
s.) formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;
- vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin, digər mədəniyyətlərə hörmət hissinin tərbiyə olunması [1].
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil
məktəblərində xarici dillərin kommunikativ məqsədlə tədrisi və bu məqsəddən irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi şagirdlərdə xarici dildə
ünsiyyət yaratmaq vərdişi və bacarığının formalaşdırılıb inkişaf etdirilməsi ilə səciyyələnir.
Lakin təcrübə göstərir ki, ümumtəhsil
məktəblərində təhsil alan şagirdlərin əksəriyyətinin ingilis dilində sərbəst fikir ifadə etmək qabiliyyəti heç də qənaətbəxş deyildir. Bunun
səbəblərindən biri də xarici dil təliminin bəzi
məktəblərdə qrammatika-tərcümə metodu ilə
həyata keçirilməsidir. Bu metoda əsaslanan təlim zamanı şagirdlər mətnləri oxuyub tərcümə
edir, yeni lüğəti öyrənməyə çalışır və əsasən də
dilin qrammatikasını öyrənirdilər.
Təəssüflü haldır ki, hələ də bəzi xarici dil
dərslərimiz əsasən qrammatik qaydaların öyrənilməsinə həsr olunur, qaydaların izahı tam
Azərbaycan dilində gedir, kommunikativ dil
bacarıqlarının öyrədilməsi məsələsinə olduqca
səthi yanaşılır. Mövcud qaydaların öyrənilməsi
və onlardan istifadə etmək bacarığı arasında heç
bir fərq qoyulmur. Öyrənilən dil kommunikativ
məqsədlə işlədilmir, yalnız mətnlərin tərcüməsində istifadə olunur və heç bir kommunikativ
bacarıq aşılanmır.
Dilin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün xarici dil dərslərində ana dilindən istifadə mümkün qədər minimuma endirilməli, ingilis dilinə
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daha geniş yer verilməlidir. Bu, şagirdlərin
xarici dildə lüğət ehtiyatlarının daha da zənginləşməsinə və ünsiyyət bacarıqlarının forma-laşmasına, düzgün tələffüz bacarıqlarına yiyələnmələrinə imkan yaradır.
Şagirdlərin yol verdikləri səhvləri isə fəal
dinləmə vasitəsilə aradan qaldırmaq daha məqsədəuyğundur. Əgər şagird üçün ilk vaxtlarda
xarici dildə danışmaq çətin gəlirsə, dinləmə prosesi ardıcıl olaraq davam etdirilməlidir, son nəticədə dinləyib anlama prosesi şagirddə fəal nitqi
formalaşdıra bilər.
Təlim prosesində aktuallığını itirmiş materiallar əsasında tərtib olunan dərslik və vəsaitlərdən istifadə edilməsi, kommunikativ bacarıq
və vərdişlərin inkişaf etdirilməsinə xidmət edən
didaktik materialların, müasir texnologiyaların
çatışmazlığı da təlimin keyfiyyətinə təsir göstərən amillərdəndir.
Xarici dilin istədiyimiz səviyyədə öyrənilməsi kiçik yaşlarda özünü daha çox büruzə verir.
Uşaqlar xarici dili nə qədər erkən öyrənsə, bir o
qədər də tez, mükəmməl, asan qavraya bilər.
İbtidai siniflərdə təməlli qoyulan xarici dil yuxarı
siniflərdə daha dərindən mənimsənilir. Təlimin ilk
mərhələsindən xarici dil mühitinə düşən şagird
daha da irəliləməyə çalışır, lüğət ehtiyatını
zənginləşdirir və müstəqil danışmağa səy göstərir.
Müasir şagird öz dünyagörüşü və bilikləri
həcmində xarici dildə ünsiyyət yaratmağı bacarmalıdır.
Müasir dövrdə xarici dil təliminin əsas
məqsədi şagirdlərdə kommunikativ səriştənin
inkişaf etdirilməsi olduğu üçün tədris materialları şagirdlərin öyrənilən dildə kommunikativ
fəaliyyətə cəlb olunmasını təmin etməlidir.
Kommunikativ təlim kommunikativ xarakterli çalışmaların əsasında təşkil olunmuş təlim fəaliyyətini nəzərdə tutur.
Şagirdləri sinif daxilində yaradılmış xarici
dil ünsiyyəti şəraitində iştirak etməyə hazırlamaq kommunikativ təlimin mahiyyətini təşkil
edir ki, bu da ünsiyyət prosesinin modeli kimi
təqdim olunur.
Kommunikativ təlimin əsasını öyrənilən
dildə danışmaq təşkil edir. Kommunikativyönlü
təlimin əsas iştirakçıları müəllim və şagirdlərdir.
Komunikativyönlü təlim motivasiyanı tam
təmin edərək xarici dilin öyrədilməsi prosesində
şagirdlərdə dilə maraq yaradır, onlar bu dildə da84

nışmağa daxili ehtiyac hiss edir və bununla da bilik və təcrübələri artır. Bu cür təlim keçənlər sinifdənkənar vaxtlarda, başqa ölkələrdə olduqları zaman, xaricdən gələn qonaqları qəbul edərkən, yazışmalar zamanı və müxtəlif situasiyalarda real
kommunikasiya üçün öyrədilən dildən istifadə etməyə hazır olurlar. Kommunikativ təlim prosesində şagirdlər tədricən müstəqilliyə öyrənir, onlarda
sərbəst şəkildə fikir yürütmək həvəsi yaranır.
Kommunikativyönlü təlimin məqsədi müvafiq çalışmalardan istifadə edərək şagirdlərdə
kommunikatv kompetensiyaları formalaşd-ırmaqdan ibarətdir.
Kommunikativ kompetensiyalar şəxsin
kommunikativ fəaliyyətini təmin edən linqvistik
və ekstralinqvistik biliklər, bacarıq və vərdişlərin məcmusudur.
Öyrənilən хаrici dildə kоmmunikаtiv
məqsədlərə nаil оlmаq üçün həmin dili öyrənən
şəхs dinləyib - аnlаmа, danışma, охu və yаzı
vərdişlərinə müəyyən səviyyədə yiyələnir və
əldə еdilən bаcаrıq və vərdişlərdən ünsiyyət
prоsеsində səmərəli şəkildə istifаdə еtmək qаbiliyyətinə malik olur. Odur ki, dili tədris еdərkən
аyrı-аyrı аspеktlərin bir-birindən təcrid еdilmiş
şəkildə öyrədilməsi dеyil, оnlаrın bir-biri ilə əlаqəli şəkildə tədris еdilməsi zəruridir.
Xarici dil üzrə dərslik və tədris vəsaitlərinin də quruluşunun kommunikativyönlü təlimə
əsaslanması zəruridir. İstifadə olunan materialların müxtəlifliyi, orijinal metodikadan istifadə
şagirdləri ingilis dilində ünsiyyət qurmağı, fikrini şifahi və yazılı izah etməyi öyrədir.
Problemin aktuallığı. Təcrübə göstərir ki,
ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin ingilis dilində kommunikativ səriştəsi heç də qənaətbəxş deyil. Bu da təlim prosesində ənənəvi metodlardan, aktuallığını itirmiş materiallar əsasında tərtib
olunan dərsliklərdən istifadə edilməsindən, kommunikativ bacarıq və vərdişləri inkişaf etdirən metod və
texnologiyaların çatışmazlığından irəli gəlir. Yalnız
qrammatik qaydaların əzbərlənməsi heç də arzu olunan nəticələri vermir. Bu isə təlim prosesinin kommunikativyönlü təşkilini önə çəkir və mövzunun
aktuallığını şərtləndirir.
Problemin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində ingilis dilinin kommunikativyönlü təliminin səmərəli həllinə imkan verən əsas amillər müəyyənləşdirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə ingilis dili dərslərinin daha səmərəli təşkilinə köməklik
göstərəcəkdir.
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В современных условиях, когда интенсифицируются процессы глобализации, усиливается мобильность специалистов на международных рынках труда, выпускники высших учебных заведений должны быть конкурентоспособными,
адаптированными
к
запросам в сфере избранной ими специальности. Это предполагает наличие у них:
1) более высокого уровня личностного
развития,
2) комплекса информационно-коммуникационных компетенций,
3) отвечающих современным требованиям профессиональных компетенций,
4) способности оперативно принимать
самостоятельные решения, адаптируясь к
динамично меняющимся общественным
реалиям.
Знание иностранного языка является в
вузе обязательным компонентом профессиональной подготовки специалистов различного
профиля, важным фактором, способствующим
повышению степени их востребованности на
мировых и внутренних рынках труда.
Содержание обучения иностранным
языкам определяется в соответствии с государственным заказом и предполагает наличие у студентов базового минимума языковых знаний, речевых умений и навыков.
86

Основными целями обучения иностранным языкам в вузе является формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным языком, активизация их
познавательной и речевой деятельности на
изучаемом иностранном языке. Необходимо
также учитывать, что важнейшей целью
обучения иностранным языкам является не
только интеллектуальное, но и нравственное
развитие студентов, формирование у них
активной гражданской позиции.
В процессе реализации перечисленных
выше целей должны быть решены задачи
формирования комплекса общекультурных,
профессиональных и речевых компетенций.
Блок общекультурных компетенций
включает универсальные организационные
умения, определяющие готовность и способность выпускников адаптироваться в изменяющихся социально-экономических и политических условиях жизни.
В блок профессиональных компетенций входят свойства субъекта, характеризующие его способность к овладению определенным объемом профессиональных знаний
и умению применять их на практике.
Следующий блок – речевые компетенции, которые предполагают формирование
умений в различных сферах и видах
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иноязычной деятельности, а также навыков
социально и профессионально обусловленного коммуникативного поведения. Важное
место в данном блоке занимает этнокультурная компетенция на изучаемом языке, обеспечение готовности и способности студентов
к межкультурному диалогу с носителями
изучаемого языка.
В качестве одной из важных целей
обучения иностранным языкам в вузе следует выделить и активизацию познавательной деятельности студентов, расширение их
кругозора, обогащение новыми лингвострановедческими знаниями из истории, географии, экономики, культуры, традиций и быта
страны изучаемого языка.
Следовательно, студенты должны овладеть иностранным языком не только как средством общения, но и как средством познания.
Они должны при этом приобрести комплекс
умений и навыков осмысленного аудирования,
понимания устной речи на изучаемом иностранном языке в рамках бытовой, общественно-политической. публицистической и научной тематики, научиться самостоятельно,
добывать из словарей, справочников, энциклопедий, средств массмедиа, Интернет-ресурсов
дополнительную информацию.
Основными принципами, на которых
базируется обучение иностранным языкам в
вузе, являются коммуникативность, изучение языка в социокультурном контексте с
ориентацией на диалог культур, интерактивность, аутентичность профессионального и
культурного общения на изучаемом языке.
Профориентационная
составляющая
процесса обучения иностранным языкам состоит в том, что на занятиях следует использовать текстовой материал, насыщенный
профессиональной лексикой по специальности обучаемых, формировать у студентов
навыки чтения литературы по специальности. Особое значение в этой связи приобретает научно обоснованный отбор текстов
по специальности обучаемых, адаптация
текстового материала в учебных целях, а
также моделирование профессионально ориентированных учебных ситуаций, приближенных к реальным жизненным ситуациям
профессионального общения студентов.

Необходимо так подбирать и моделировать учебные ситуации, чтобы решение
проблемных задач в рамках данных ситуаций позволило бы обеспечить профессиональное общение, максимально приближенное к естественному, профессиональному
контактированию. Таким образом будет достигнута аутентичность общения, которая будут стимулировать изучение студентами
грамматического материала, выработке у
них грамотного ситуативно мотивированного поведения.
В этой связи очевидно, что выпускники
современного вуза должны обладать регламентированными программами по иностранному языку фонетическими, грамматическими, лексическими умениями и навыками,
чтобы:
1) грамотно излагать свои мысли на
изучаемом языке в устной и в письменной
форме,
2) контактировать на этом языке в различных сферах общения,
3) осознанно слушать, т.е. воспринимать на слух связную монологическую и диалогическую иноязычную речь,
4) находить в Интернете и читать оригинальную научную литературу по специальности, извлекать из прочитанного необходимую информацию,
5) составлять образцы деловой документации,
6) читать художественную литературу,
7) читать материалы из средств массовой информации и т.д.
Все задачи обучения иностранным
языкам в вузе позволяет эффективно решить
технология интерактивного обучения, опирающаяся на активную исследовательскую и
познавательную деятельность студентов,
формирующая способность самостоятельно
добывать, обрабатывать и систематизировать
информацию, обмениваться мнениями по
профессиональным, социальным и культурным проблемам, находить аргументы и контраргументы, уметь работать в коллективе и т.д.
При этом обучаемый уже не является пассивным объектом психолого-педагогического
воздействия, а сам решает различные учебные
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исследовательские задачи в процессе творческого учебного взаимодействия.
Интерактивное обучение способствует
устранению психологического барьера при
изучении иностранного языка, повышению
интереса студентов к изучаемому языку,

повышает их мотивацию и познавательную
активность и т.д.
Интерактивное обучение (схема №3)
является особым видом учебного взаимодействия, которое отличается от традиционного
(схема №1) и активного (схема №2) обучения.

В переводе с английского «inter» означает взаимный, «to akt» – действовать, т. е.
действовать вместе, сообща, на равных.
Следовательно, «интерактивный» – включённый в действие, взаимодействующий,
находящийся в состоянии диалога, общения
с кем-либо или с чем-либо. Интерактивное
обучение обеспечивает активное участие
всех студентов в совместной учебной исследовательской деятельности, их продуктивное, уважительное контактирование как с
преподавателем, так и друг с другом.
Межличностное взаимодействие при
этом выходит на новый, качественно более вы-

сокий уровень. «Практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлексировать по поводу того, что они знают
и думают. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества».
В основу обучения при этом должны
быть положены такие принципы, как обуче-
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ние через сотрудничество, опора на собственный социальный опыт, использование
комплекса интерактивных методов, стимулирующих учебную исследовательскую деятельность студентов.
Отличие интерактивного обучения
заключается еще и в том, что активность
преподавателя в его процессе снижается,
приоритет отдается активности студентов.
Задачей преподавателя становится создание
оптимальных условий для реализации исследовательской деятельности обучаемых, проявления их учебной инициативы.
Цели интерактивного обучения могут
быть успешно достигнуты путем применения
интерактивных методов, наиболее распространенными из которых являются следующие:
 круглый стол;
 дискуссия;
 дебаты;
 мозговая атака;
 сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);
 обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, образовательные и др.);
 экскурсии;
 подготовка проектов;
 интерактивная лекция с применением
видео- и аудиоматериалов;
 диаграмма Венна;
 тренинги;
 кластер;
 словесная ассоциация;
 инсерт;
 анкетирование;
 тестирование и др.
Одним из основных преимуществ интерактивных методов обучения то, что они
предоставляют реальные возможности для
приближения процесса обучения к реальной
практической деятельности будущих специалистов. Интерактивные методы обучения
обеспечивают формирование у студентов
мотивации к самостоятельному поиску, анализу и обработке нужной информации,
рациональному использованию этой информации в смоделированных учебных ситуациях. При этом развивается изобретательность, формируются навыки коммуникативной и профессиональной коммуникабельн-

ости студентов, развивается умение формулировать и отстаивать свою точку зрения в
процессе полемики с оппонентами и т.д.
В процессе применения интерактивных
методов целесообразно использовать различные формы работы:
а) индивидуальную;
б) групповую;
в) коллективную;
г) в парах.
Выбор формы работы на интерактивном занятии зависит от того, какой материал
изучается, какие методы применяются, каковы цели проводимого занятия и т.д. Например, в процессе применения таких методов,
как словесная ассоциация, кластер, диаграмма Венна могут быть использованы индивидуальная, групповая работа, а также работа в
парах.
Такие методы, как мозговая атака,
метод проектов, дебаты, дискуссия требуют применения коллективной и групповой
форм работы.
Метод инсерт предоставляет возможность для использования индивидуальной
работы, а также работы в парах.
Методы анкетирования и тестирования целесообразно применять преимущественно в индивидуальной форме обучения.
Рациональное сочетание перечисленных форм и методов работы позволит существенно повысить эффективность процесса
обучения иностранному языку.
Актуальность проблемы: Статья посвящена актуальной проблеме преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях
по системе интерактивного обучения. В ней
отражены современные требования, предъявляемые к принципам обучения иностранным языкам в вузе, к числу которых относятся коммуникативность, интерактивность, изучение иностранного языка в социокультурном контексте с
ориентацией на диалог культур, аутентичность
профессионального и культурного общения на
изучаемом языке.
Научная новизна проблемы: В статье
описана специфика интерактивного обучения
иностранным языкам в высших учебных заведениях в современных условиях, приведены
примеры применения различных форм работы в
процессе использования современных интерактивных методов обучения.
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Практическая значимость проблемы: Теоретические положения данной статьи могут быть
использованы учеными-методистами в процессе
проведения исследований в области преподавания
иностранных языков в высших учебных заведениях, преподавателями вузов в процессе подготовки лекций по методике преподавания

иностранных языков, студентами бакалаврами и
магистрантами при написании дипломных работ, а
также преподавателями курсов повышения квалификации педагогических кадров при чтения
лекций.
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ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNİN MƏQSƏDLƏRİ,
PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏLİM METODLARI
XÜLASƏ
Məqalədə ali məktəblərdə xarici dilin tədrisinin məqsəd, prinsip və təlim metodları təsvir olunur.
İnteraktiv təlimin spesifik xüsusiyyətləri vurğulanır və tələbələrin əldə edəcəyi ümumbəşəri, peşəkarlıq və
nitq səriştələri açıqlanır.
X. Axmedova
THE AIMS, PRINCIPLES AND TEACHING METHODS OF TEACHING
FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOLS
SUMMARY
The article covers the aims, purposes and methods of foreign language teaching in high schools. The
special features of interactive teaching are lightened and universal, professional and speech the competencies
which should be gained by students are showed.
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Təfəkkürün mühüm qanunauyğunluqlarından biri problemlilikdir. S.L.Rubinşteyn problemliliyi idrakın ayrılmaz cəhəti hesab edir.
Problemlilik təlimdə biliklərin mənimsənilməsində psixoloji qanunauyğunluq, fəaliyyətin yaranması prosesində əsas mərhələdir. Ona görə
biliklərin problemli mənimsənilməsi prosesində
intellektual aktivliyin səviyyəsi problemliliyin
səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Təlimdə problemliliyin səviyyəsi ilə şagirdlərin təfəkkürünün
inkişafı məsələsi vasitəsiz bağlıdır.
Psixoloqların tədqiqatları göstərir ki, yeni
biliklərin mənimsənilməsi prosesinin mühüm
qanunauyğunluqlarından biri problemin qoyuluşudur. Problemli mənimsəmə şagirdin təfəkkürünü inkişaf etdirir. Ona görə ki, müəllimin rəhbərliyi altında şagird problemi həll edir.
A.M.Matyuşkin mühüm bir tezis formalaşdırmışdır ki, biliklər sisteminin və əqli fəaliyyət üsullarının mənimsənilməsi prosesinin idarə
olunması yolu problem situasiyasının tətbiqidir.
Yaradıcı təfəkkür və bununla əlaqədar olaraq
bütövlükdə intellektual hərəkətlərin ardıcıllıq
sırası məhz problemin qoyuluşuna və həllinə
istiqamətlənən əqli axtarışın müəyyən strukturu
ilə bağlıdır. Əqli fəaliyyətin ardıcıllığı psixoloq
D.Dyui tərəfindən belə səciyyələndirilir: a)
problemin qoyuluşu; b) problemin həlli; c) Həllin yoxlanılması. Bir çoxları təfəkkür psixologiyasının işlənilməsində təfəkkür mərhələlərinin
müəyyənləşdirilməsini D.Dyuinin əsas xidmətlərindən biri hesab edirlər (1).
Bu problemə toxunan başqa bir müəllif,
A.M.Matyuşkin problemli təlimdə beş mərhələnin mövcudluğunu göstərir: a) problem situasi-

yanın yaranması və problemin qoyulması; b)
həllin mühüm üsullarından istifadə olunması; c)
yeni həll üsullarının axtarış oblastının genişləndirilməsi; d) tapılmış prinsipin realizə olunması;
e) həllin düzgünlüyünün yoxlanılması Biliklərin
yaradıcı şəkildə mənimsənilməsi işində bunun
daxili mexanizminin dərk edilməsi baxımından
ardıcıllıq böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə
də beş mərhələdən ikinci, üçüncü, dördüncü (b,
c, d) problemin həlli prosesinin psixoloji mexanizminin konkretləşməsini özündə saxlayır.
Psixoloji ədəbiyyatda daha ümumiləşmiş
şəkildə təfəkkürün əsas iki konsepsiyası təqdim
olunmuşdur: birinci təfəkkür analiz və sintez
prosesi kimi; ikinci, təfəkkür interiorizasiya
əməliyyatlarının sistemi kimi.
Biliklərin mənimsənilməsində müəyyənedici iki şərt vardır: 1) Yeni material problemli
xarakter daşısın; 2) Yeni biliklərə tələbat yaransın, fikri fəallıq motivlərlə, idrak tələbatları və
emosional münasibətlərlə bağlansın.
Müəlliflər о mövqedən çıxış edirlər ki,
müasir məktəbin qarşısında üç vəzifə durur: 1)
müəyyən həcmdə biliklərin mənimsənilməsi; 2)
əqli inkişaf; 3) idrak motivlərinin yaradılması.
Bu vəzifələrin hər birinin öz həlli yolu vardır.
Məlumdur ki, psixologiya elmi təsdiq edir
ki, şəxsiyyətin fəallığı onun ətraf aləmlə qarşılıqlı təsir prosesindəki fəaliyyətində təzahür
edir. Şəxsiyyətin fəallığının mənbəyini isə onun
tələbatı təşkil edir. Məhz tələbat insanı müəyyən
formada və müəyyən istiqamətdə iş görməyə
təhrik edir. Tələbat şəxsiyyətin haləti olub, onun
konkret varlıq şəraitində asılılığını ifadə edir.
Tələbat şəxsiyyətin fəallığının mənbəyi kimi
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meydana çıxır və dəyişir. Tələbatın təmin olunması şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafının ən mühüm şərtlərindəndir. Lakin bu, yeganə şərt deyildir. Digər formalaşdırıcı şərtlər olmadıqda
(birinci növbədə əmək) inkişaf təmin olunmur.
Əgər pedaqoji, psixoloji ədəbiyyatı izləsək, bunun şahidi olarıq. Məsələn Q.İ.Şukina şagirdlərin təlim marağının formalaşması məsələsini eksperimental yolla tədqiq edərək yazır:
“İdrak marağı idrak sahəsinə, onu doğuran şeylərə və biliklərə yiyələnmək prosesinin özünə
yönəldilmiş seçmə şəxsiyyət istiqaməti kimi
qarşımıza çıxır. İdrak marağının xüsusiyyəti idrak marağına malik adamın hadisələrin səthində
olmaq deyil, dərk edilən şeyin mahiyyətinə dərindən nüfuz etmək meylindədir. İdrak marağı
şagirdin idrak fəaliyyətini qüvvətləndirmək
vasitəsidir... Müəllimə təlim prosesinin cəlbedici qüvvəyə imkan verən səmərəli vasitədir”.
S.L.Rubinşteyn yazır ki, maraq ən əvvəl
diqqətdə təzahür edir. Şəxsiyyətin ümumi meylini ifadə edən maraq bütün psixi prosesləri –
qavrayışı, yaddaşı, təfəkkürü əhatə edir və istiqamətləndirir. Maraq bütün psixi prosesləri
müəyyən bir istiqamətə yönəltməklə yanaşı,
şəxsiyyətin marağına müvafiq istiqamətdə gedən fəaliyyətini qüvvətləndirir. İnsan maraqla
işlədikdə məlum olduğu kimi, rahat və məhsuldar işləyir. Çünki bu zaman onun diqqəti öz
işinə yönəlir və bütün qüvvəsi iş üçün cəmlənir.
Son dərəcə mühüm olan bu müddəa təlim
prosesində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin psixoloji əsasını təşkil edir. Odur ki, “Təlim» prosesini səmərəli keçirmək üçün şagirdlərin idrak marağını «necə inkişaf etdirməli?” sualına cavab
verilməsi əsas məsələ kimi qarşıda durur. Hər
şeydən əvvəl qeyd edək ki, uşaqlarda idrak marağı anadangəlmə hal olmayıb, tərbiyə prosesində yaransa da (S.L.Rubinşteyn), onlarda, həyat
təcrübəsindən göründüyü kimi, bağça yaşından
əvvəl belə yeniliyi dərk etməyə meylin varlığı
müşahidə olunur. Lakin bu, o demək deyildir ki,
uşaqlarda idrak marağı, necə deyərlər, özbaşına,
qeyri-adi inkişaf edir. Bu konsepsiyanı əsas götürərək o yazır: «Maraq həm təlimin ilkin şərti,
həm də onun nəticəsidir. Təlim uşaqların marağına arxalanır və marağı formalaşdırır, buna
görə də maraq bir tərəfdən təlimi daha səmərəli
etmək üçün pedaqoqların istifadə etdiyi vasitədir. Digər tərəfdən isə maraq, onun formalaşma92

sı pedaqoji işin məqsədidir. Müxtəlif maraqların
formalaşması təlimin ən mühüm tərbiyəvi nəticəsidir» (3, 630-631).
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, təlim marağı və ən əvvəl idrak marağını heç də avtomatik
olaraq formalaşdırmır. Bu məqsəd üçün xüsusi
pedaqoji təsir, yanaşma və üsullar tələb olunur,
bunlar məhz müəyyən istiqamət verir və ümumiyyətlə maraqların, xüsusən də idrak marağının yaranmasını sürətləndirir. Pedaqoji proseslər
maraqların formalaşmasını sürətləndirməlidir.
Psixoloqlar insan fəaliyyətinin motivləşməsi sahəsini öyrənərkən onu təhlil etmiş və
motivlərin təsnifatını vermişlər. Özünün xarakterinə və fəaliyyət prosesində roluna görə motivlərin aşağıdakı növləri qeyd olunur: 1) Situativ və geniş motivlər; 2) Fəaliyyətin nəticəsinə
yönələn və onun özünə yönələn motivlər; 3)
Eqoistik və ictimai əhəmiyyətli motivlər.
Təzahür xüsusiyyətlərinə görə isə 1) geniş
sosial motivlər və 2) idrak motivləri fərqləndi-rilir.
Bu deyilənlərdən belə bir ümumi fikrə
gəlmək olar ki, tələbatlar insan fəallığı növlərinin mahiyyətini, mexanizmini təşkil etdiyi halda, motivlər bu mahiyyətin konkret təzahürləri
kimi meydana çıxır. Sabit əhəmiyyətə malik
olan tələbatların ödənilməsi qanunauyğun surətdə yeni, səviyyəcə daha yüksək olan tələbatın
yaranmasına gətirib çıxarır. İnsanın bütün fəaliyyət sisteminin fəallığının mənbəyi inkişaf
edən tələbat sistemidir. Odur ki, şagirdlərin əldə
edə biləcəyi bilik, biliklər sistemi və onlara
adekvat olan fəaliyyət üsullarının onların idrak
tələbatları sisteminin sabit əhəmiyyətə malik təmin olunma obyektinə çevrilməsi əsas məsələdir. Tələbatlar sisteminin inkişafı şagirdlərin
intellektual qabiliyyətlərinin inkişafının əsas
amillərindən biri sayılır.
Motivlərin yaranması və inkişafı emosional
faktorlarla da sıx bağlıdır. Bu onunla əlaqədardır
ki, təfəkkür prosesi özü bütövlükdə insanın psixi
fəaliyyətinin hissi-emosional sahəsi ilə şərtlənir,
bunsuz insanın həqiqəti axtarması qeyri-mümkündür. Bu məsələnin də ciddi tədqiqə ehtiyacı
vardır. Unudulmamalıdır ki, insanın düşünmə qabiliyyəti təkcə onun beyninin quruluşu ilə bitmir,
onun tarixən toplanmış mədəniyyətə qovuşması,
tərbiyə və təlim, cəmiyyətin yaratmış olduğu üsul
və vasitələrin köməyi ilə baş verən müəyyən fəaliyyətin vasitəsi ilə formalaşır.
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Problemin aktuallığı. Təhsilin, xüsusilə bioloji təhsilin keyfiyyəti müəllimlərin tədrisdə tətbiq
etdikləri metodlardan çox asılıdır. Təlimin səmərəliliyini artıran, şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini stimullaşdıran metodlardan biri problemli təlim metodudur. Dərslərdə fəallığı artıran problemli təlim metodunun dərslərdə səmərəli tətbiqində bir çox müəllimlər çətinlik çəkirlər. Lakin problem hələ də tədqiqata cəlb olunmamış və onun həlli yolları göstərilməmişdir.

Problemin yeniliyi. Təhsilə yeni yanaşmalar
fənlərin tədrisinə yenidən baxılmasını və problemli
təlim metodundan geniş istifadə edilərək şagirdlərin
bilikləri müstəqil əldə etməsini tələb edir. Problemli
təlim metodunun dərslərdə tətbiqinin metod, forma
və yolları ilk dəfədir ki, tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Problemin
tədqiq olunaraq müsbət nəticələrin əldə edilməsinə
dair səmərəli metodikanın işlənməsi və müəllimlərə
çatdırılması onların peşəkarlığının yüksəlməsini
təmin edir.

ƏDƏBİYYAT
1. Матюшкин A.M. Актуальные вопросы проблемного обучения. В кн. В.Оконь. Основы
проблемного обучения. М., 1968.
2. Богоявленский Д.Н., Менчинская H.A. Психология усвоения знаний в школе. М., 1960.
3. Рубинштйн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. .
4. Həmzəyev M.Ə. Pedaqoji psixologiya, Bakı, 1981.
У. Багирова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена раскрытию психологической и педагогической сути проблемного обучения.
Здесь были проанализированы и резюмированы мысли, идеи и труды учёных-психологов и педагогов
относительно проблемного обучения. Было показано, что мыслительная способность человека не
заканчивается строением его мозга, она формируется посредством достижения им исторически
собранной культуры, образования и обучения, определённой деятельности, происходящей при
помощи созданных обществом методами и средствами.
U. Bagirova
THE PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL PRINCIPLES
OF PROBLEMATIC TRAINING
SUMMARY
The article is dedicated to unveil the psychological, pedagogical essence of problematic training. The
opinions, ideas, works of pedagogue and psychologists on problematic training have been analyzed and
summarized in this article. It is shown that thinking ability of human consists of not only the structure of his
brain, it is also developed by admitting the historically cumulative culture and by the help of upbringing and
training including the ways and methods created by the society.
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Исследования в области психологии ется смягчающие ответственность при опрепоказали единство интеллекта и эмоций. Эти деленных условиях. Например, в том случае
исследования используются в различных если он был вызван насилием, тяжким оскорсферах общественной жизни, в том числе в блением или иными противозаконными дейправовой. Важность рассмотрения этого во- ствиями потерпевшего, если эти действия
проса вызвано рядом обстоятельств. Анализ повлекли или могли повлечь тяжкие последмеханизма индивидуального преступного ствия для виновного или его близких.
поведения установил, что часто основной
Реальные жизненные ситуации восприпричиной выступал эмоциональный компо- нимаются людьми на основе их познавательнент, а также эмоциональные особенности и ной деятельности. Пройдя через сознание
свойства индивида. Эмоции - это функция любое воздействие внешнего мира, проявлянервно-психической деятельности человека, ется не только в виде мыслей, но и чувств.
представляющая собой субъективное переОднако при наличии таких объективживание внешнего воздействия. В эмоцио- ных факторов, как неожиданность возникнональной сфере человека выделяют элемен- вения ситуации, ее быстрое и сильное возтарные эмоции, чувства , аффекты, страсти, действие может возникнуть сильнейшая эмонастроения, стрессы и т. д
ция-аффект. В данном случае рациональная
В преступном поведении некоторые из и эмоциональная оценки практически сливаэмоции могут проявляться. Особо выделяет- ются во времени. Если ситуация оценивается
ся в законодательстве физиологический аф- человеком отрицательно, неприемлемая для
фект. Это очень сильные, резко выраженные него, может возникнуть аффект гнева, однопереживания. При аффекте снижается спо- временно появляется и побуждение не медсобность к активной мыслительной деятель- ленно разрешить конфликт. Но поскольку
ности, происходит сужение сознания. В та- сужено сознание ,то человек не может разком состоянии человеку трудно сосредото- решить его логическим путем и разрешается
читься, предвидеть результаты своих дей- при доминирующей роли эмоций. Разрядка
ствий. Нарушается способность человека проявляется в виде импульсивного действия.
осознавать свои действия и снижается спо- На преступное поведение могут оказывает
собность руководить своими действиями. влияние и другие эмоции, например страсть,
Именно поэтому состояние аффекта призна- хотя она не находит отражения в приговорах
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суда. Страсть-это длительное и устойчивое
эмоциональное состояние, которое постепенно охватывает все помыслы человека, определяя иногда весь образ его жизни. Однако
доминируя в сознании над всеми мыслями и
действиями, страсть не подавляет полностью
волю человека . С проявлениями страсти в
сфере преступности можно встретиться при
совершении преступлений, совершаемых в
корыстных целях. На преступное поведение
могут оказывать влияния и такие эмоциональные состояния, как фрустрация и тревога
Фрустрация - это такое психическое состояние, которое возникает в условиях действия факторов, препятствующих нормальному осуществления деятельности человека.
Обращение к понятию фрустрации помогает понять и объяснить случаи преступного поведения, которые в судебной практике рассматривались как без мотивные (в
частности, так называемые замещающие
действия). Например, человек лишен возможности воздействовать на непосредственный источник фрустрации( отомстить, скажем, за нанесенную кем-то обиду),тогда он
может заменить ее другой целью, доступной
в данный момент(избить другого человека).
В тех случаях, когда выход из ситуации принимает агрессивную форму, возможно совершение тяжких насильственных преступлений. Под влиянием фрустрации агрессия
может проявляться и в угрозах, грубости,
разрушении и выливается в уголовно наказуемое хулиганство. В некоторых случаях
фрустрирующие ситуации формируют не
агрессивное, а пассивное поведение, например, как бродяжничество. При изучении
психологической особенности юношеского
возраста у несовершеннолетних правонарушителей было выявлено, что основным
свойством их эмоциональной сферы, оказалась тревожность. Исследования психологов
показали, что тревожность возникает в раннем детстве, в тех ситуациях, когда к ребенку было недостаточное проявление любви со
стороны взрослых или он убеждался в неспособности решить те или иные задачи
На преступное поведение эмоции влияют не только в физиолого-психологическом
плане, но и в социально-психологическом.

Деятельность человека протекает в различных сферах жизни. Область межличностных
отношений включают связи как в коллективе, так и вне его. Но если в коллективе человек ощущает его поддержку, то вне коллектива деятельность людей протекает в совершенно иных условиях. Например, в толпе
человек, воспринимая поведение других людей, может заражаться им, подчиняясь, следует ему.
В социальной психологии, рассматривая толпу, выделяют несколько разновидностей, в частности, агрессивную толпу, спасающуюся толпу и экстатическую. Агрессивную толпу можно наблюдать, например, при
совершении массовых беспорядков сопровождающихся погромами, разрушениями, поджогами. Бывают случаи, когда агрессивная
толпа провоцирует человека на совершение
преступления. В такой толпе повышается
внушаемость и соответственно уменьшается
степень критического отношения человека к
самому себе и способность рационально перерабатывать воспринимаемую информацию. В толпе возникает ощущение собственной анонимности и чувство силы. Поэтому в
ряде случаев наблюдается необычная жестокость агрессивной толпы .Совсем иначе проявляется поведение спасающейся толпы, которая формируется в обстановке паники,
возникающей при стихийных бедствиях, катастрофах, в военных условиях.
Паника в социальной психологии определяется как такое эмоциональное состояние, которое возникает вследствие недостатка или избытка информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации , а также в
импульсивных действиях. Как известно, и
здесь на первое место выдвигается также
эмоциональный момент. Единственным выходом из ситуации угрозы при панике представляется спасительное бегство. Но именно
оно может оказаться при определенных
условиях уголовно наказуемым деянием
(например, самовольное оставление поля
сражения во время боя)
Формирование экстатической толпы
можно наблюдать в религиозной среде. В
процессе совершения религиозных обрядов
на основе механизма эмоционального зара-
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жения, внушения и самовнушения религиозные чувства усиливаются, групповые культовые действия повышают яркость и глубину религиозных переживаний, достигающих
до уровня аффекта. Эмоция получает доминантные характер, вследствие чего сознание
сужается, восприятие внешнего мира почти
выключается или искажается. Поэтому в такой толпе возникают такие действия, которые реализуются в преступных деяниях.
Однако, говоря об эмоциях, не следует
преувеличивать их значения. Они остаются
лишь условиями поведения и никогда не являются ведущим фактором, безусловно порождающим преступление. Человек совершает преступление не потому ,что он был в
состоянии аффекта, а потому, что в структуре его личности имеются некоторые социально-негативные свойства. Человек со строгими нравственными представлениями даже
в состоянии гнева не допустит резкого тона,
не говоря о каких-либо агрессивных действиях. И все-таки эмоции в некоторых случаях могут способствовать преступному поведению. Какие же факторы определяют и
усиливают преобладание эмоции над разумом.
Поступки человек детерминированы не
только личностными, но и биологическими,
психофизиологическими,
индивидуальнопсихологическими, соматическими особенностями. Однако эти особенности не являются определяющими в детерминации поведения. Тип темперамента в определенной
степени может оказывать влияние на совершение преступления, особенно при провоцирующей ситуации. В таких случаях холерик,
например, реагирует непосредственно вслед
за провокацией, и состояние аффекта может
возникнуть у него при однократном сильном
воздействии. У флиматика, наоборот эмоциональная вспышка возникает при многократных действиях. Или, скажем, состояние
фрустрации в какой-то степени также связано с темпераментом. Это получает выражение и при противоправном поведении. Подростки-меланхолики в состоянии фрустрации испытывают угнетение, подавленность,
реакция имеет форму аутоагрессии, у подростков-холериков направлена на других.
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Тип темперамента, как и все иные факторы биологического , психофизиологического порядка, определяют лишь форму и
способы проявления личности причем одинаково в социально допустимом и в преступном поведении. Заметно различие между
женской и мужской преступностью. Так особенности женской преступности, в сравнении с мужской, в большей степени определены именно психофизиологическими свойствами женщин. Мотивы преступлений
женщин имеют ярко выраженную эмоциональную окраску. Кроме того ,у женщин в
определенные физиологически обусловленные периоды неустойчивость психики усиливается. Поэтому преступление совершенное женщиной в состоянии беременности
является в уголовном законодательстве смягчающим обстоятельством. Влияет на эмоциональную сферу человека возрастное развитие. Так, большинство преступлений несовершеннолетних совершается без предварительного обдумывания.
Повышенная возбудимость, аффективность подростков часто сочетается с такой
особенностью, как повышенная агрессивность. Агрессивность чаще формируется у
подростков, выросших в трудных условиях.
У таких подростков агрессивность может
проявляться либо в сильных эмоциональных
взрывах, а иногда приводит к преступлению,
даже к убийству. Возникновению сильных
эмоциональных реакций вплоть до аффекта
могут и состояния здоровья. При изучении
обстоятельств, вызывающих гнев, сильно реагировали на ситуации лица, которые когдато перенесли тяжелое заболевание. Большое
значение имеет и возраст. Заболевание в
младшем возрасте, т.е. до 6 лет, также влияют на гнев.
Могут влиять на эмоциональную сферу
человека болезни, которые имеются в данный
момент. Например, при неврозах, гипертонической болезни. Может наблюдаться и при
других заболеваниях, как ревматизм, язвенная
болезнь желудка и др. Результаты криминологических исследований показали, что у подростков - правонарушителей наблюдалась
большая отягощенность соматическими заболеваниями , чем у обычных учащихся. На воз-
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никновение эмоциональных реакций оказывают влияние и различные психические аномалии. По данным ряда исследований среди
несовершеннолетних, совершивших тяжкие
преступления для вменяемых с психическими
аномалиями равна 57,4%,а среди взрослых
преступников-71,1%4)
Сильные аффективные переживания,
некритическое поведение наблюдаются при
эпилепсии, сосудистых заболеваниях головного мозга, при черепно-мозговых травмах.
Неспособность таких лиц правильно разрешать конфликтные ситуации может повлечь
насильственные преступления. Cледует также отметить влияние на эмоциональную
сферу человека пьянства и алкоголизма.
Негативные явления, связанные с повышенной эмоциональностью индивида и ее
неблагоприятным воздействием на его поведение, могут усиливаться в современных
условиях общей психической напряженности. Научно-технический прогресс, экстремальные ситуации, вызванные сложными
условиями труда, усложняют психическую
деятельность людей, что приводит к возрастанию эмоциогенных факторов. Возрастание
эмоционального напряжения заметно и в бытовом общении, что связано с темпом и ритмом жизни, также дефицитом времени. Многие преступления совершаются в результате
семейных конфликтов. Конфликты в семье
не только порождают опасность совершения
преступления в самой семье, но и вызывают
у ребенка сильно переживаемое состояние
фрустрации. Возникающая на этой основе
агрессивность проявляется затем в совершении преступлений.
Среди многообразия мер предупреждения преступности можно выделить и специфические мери. Необходимо эмоциональное
воспитание с целью выработки таких качеств
как сдержанность, эмоциональная дисциплинированность. Но помимо узкой конкретной
цели воспитания культуры чувств, надо ставить задачу нравственного формирования

личности. Нравственно воспитанный человек более устойчив во всех сложных жизненных, конфликтных ситуациях.
Для профилактики преступления очень
важна самодисциплина ,т.е. волевое управление эмоциями. Вспышки эмоций или их
подавление
определяются
культурносоциальными факторами. Ведь эмоции воспитываются и определяются социальной
средой. Психологические исследования убедительно показали, что каждый человек может воспитать в себе эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю.
Все это достигается эмоционально-волевым самовоспитанием. Для успешной профилактики преступлений улучшать моральный, психоэмоциональный климат на производстве, в семье, в быту. Выше было сказано
об истоках детской агрессивности, которая
имеет свою природу и причину в семье. Как
отмечает Эберлейн Г.” Дома они не находят
своего признания и не получают ни в чем
одобрения. И чтобы иметь возможность быть
в центре внимания, они становятся агрессивными. Неуправляемая, чрезмерная агрессивность является здесь ”отдушиной ”, реакцией
предохранительного клапана: дети причиняют другим боль, потому что сами страдают”
Все это показывает, что необходима социальная терапия семейных отношений, принятие неотложных правовых и криминологических мер, что дает возможность предотвратить совершение тяжких преступлений. Особого внимания требуют лица, имеющие психические аномалии эмоциональной сферы.
Здесь объединенные усилия правоохранительных органов и медицинский
учреждений. Успешность борьбы преступностью в какой-то мере зависит и от правовой пропаганды.
Расширение пропаганды знаний о наказуемости преступлений, совершаемых при
любых эмоциональных состояниях, должно
оказывать существенное влияние на поведение людей и предупреждение преступлений.
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А. Гулиев, Э. Юзбашева
РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
РЕЗЮМЕ
В статье раскрывается влияние эмоций на преступное поведение, рассматривается взаимосвязь
психологических и правовых категорий характеризующих преступное поведение. В работе также
указываются на ряд мер, способствующих предупреждению преступлений.
A. Guliyev, E. Yuzbashyeva
THE ROLE OF EMOTIONS IN THE CRIME
SUMMARY
In article influence of emotions on criminal behavior reveals, the interrelation of the psychological and
legal categories characterizing criminal behavior is considered. In work are also pointed to a number of the
measures promoting prevention of crimes
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Psixoloji iqlim qrup və kollektiv üzvlərinin
dünyaya, bir-birinə münasibəti zəminində meydana gələn, onların əhvallarını, emosional yaşantılarının emosional fonunu ifadə edən anlayışdır. “İqlim” sözü yunan mənşəli olub, (klima,
klimatos) sözündən götürülmüşdür; “meyllilik”
deməkdir [1, 139-140]. “Sosial-psixoloji iqlim”
dedikdə, şəxsiyyətin qrupda və məhsuldar birgə
fəaliyyətində təzahür edən psixoloji şərait, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin keyfiyyət xarakteristikası nəzərdə tutulur.
Xarici ölkə alimlərindən D.Kartrayt A.Zander, D.Anze, Q.Kelli, İ.Marten, K.Levin, D.Homans, B.Bass, S.A, B.Kollinz, V.Duaz, İ.Desam,
C.Moreno, T.Nyukom, V.İ.Ratnikov, Q.İ.Andreyeva, A.V.Petrovski, B.F.Lemov, V.A.Artyomov L.İ.Umanski, A.N.Dontsov, N.N.Obozov,
R.S.Nemov, Azərbaycan alimlərindən professorlar Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, A.N.Abbasov,
R.İ.Əliyev, R.F.İbrahimbəyova və b. sosial qrup
və kollektivin psixologiyası, onlara aid fenomenlər haqqında bir sıra əhəmiyyətli tədqiqatlar
aparmışlar.
“Psixoloji iqlim” termini ilk dəfə psixologiya elminə rus alimi N.S.Mansurov daxil etmiş,
V.M.Şepel isə “psixoloji iqlim” anlayışının mahiyyətini açmağa təşəbbüs göstərmişdir. O, qeyd
etmişdir ki, “psixoloji iqlim” kollektiv üzvlərinin
yaxınlığı simpatiyası, xarakterlərinin, maraq və
meyllərinin uyğunluğu kimi psixoloji əlamətlərinin emosional çalarıdır. “Psixoloji iqlim kollektiv və onun üçün əhəmiyyətli olan kollektiv üzv-

lərinin fəaliyyətini əks etdirən nisbi davamlı və
tipik psixi vəziyyətlərin sistemidir” [2, 208-209].
“Psixoloji iqlim” dedikdə, hər hansı qrup və
kollektivdə üstünlük təşkil edən əhvalların ümumi
fonu nəzərdə tutulur. A.S.Makarenko kollektiv
üçün zəruri olan parametrlər, sırasında “üslub”,
“ton” anlayışların adını çəkmiş və o, qeyd etmişdir
ki, üslub ən zərif və tez korlanan zarafatdır. Üslub
olduqca yavaş yaranır, çünki o, ənənələr qazanılmadan ağlasığmazdır, yəni, fikir və vərdişlər yalnız şüurla deyil, keçmiş nəsillərin, vaxtilə yaşamış
bütöv kollektivlərin nüfuzuna düşüncəli hörmət
əsasında formalaşır. Məlumdur ki, qrup və kollektiv o halda şəxsiyyətin formalaşmasında güclü vasitəyə çevrilir ki, orada müsbət psixoloji iqlim olsun. Cəmiyyətin inkişafını şəxsiyyət kimi normal
formalaşmış insanların fəaliyyəti, şəxsiyyətin normal formalaşmasını isə normal ailə mühiti təmin
edir. Bu baxımdan ailənin bütövlüyü və möhkəmliyini şərtləndirən amillərin təmin edilməsi cəmiyyəti maraqlandıran ən aktual və qlobal problemlərdən hesab edilir [4, 14].
Kiçik qrupların psixoloji səciyyəsini şərh
edən T.S.Antipina qeyd edir ki, kiçik qruplar öz
tərkibinə görə azsaylı qrupdur. Onun üzvləri
ümumi fəaliyyətdə birləşmişlər və bir-biri ilə vasitəsiz, davamlı şəxsi ünsiyyətdədirlər ki, bu da
qrupda həm emosional münasibətlər, həm də
qrup dəyərləri və davranış normaları üçün əsas
yaradır [6, 87].
Psixoloji iqlim obyektiv mövcud olan hadisədir. O, iki əsas amilin təsiri altında formalaşır. 1) bütövlükdə cəmiyyətin sosial-psixoloji
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atmosferinin təsiri. 2) mikrososial şəraitin amillərinin təsiri (qrup və kollektivin spesifikliyi, cəmiyyətdə əmək bölgüsü, coğrafi və iqlim şəraiti,
qrup və kollektivin geniş sosial mühitdən təcrid
olunma dərəcəsi (məsələn, qışlama həyətlərində,
qütb stansiyalarında işləyənlər, yaş və cinsi tərkib və s.) Bu amillərin hər ikisi qrup və kollektivdə münasibətlərin xarakterini müəyyənləşdirir ki, bunu da “psixoloji iqlim” adlandırırlar.
Elmi ədəbiyyatlarda “psixoloji iqlim” anlayışına
sinonim kimi işlədilən “sosial-psixoloji iqlim”,
mənəvi-psixoloji iqlim, psixoloji əhval-ruhiyyə,
“psixoloji atmosfer” “psixoloji ab-hava” ifadələrə təsadüf olunur.
Qrup və kollektivdə sosial-psixoloji iqlim
bilavasitə onların inkişaf səviyyəsindən asılıdır.
Müəyyən edilmişdir ki, inkişaf etmiş kollektiv
daxilindəki sosial-psixoloji iqlimlə qrup üzvlərinin səmərəli birgə fəaliyyəti arasında müsbət
əlaqə mövcuddur. Fəaliyyətin optimal idarə
edilməsi və sosial-psixoloji iqlim istənilən kollektivdə rəhbər heyətdən xüsusi bilik və bacarıqların olmasını tələb edir. Bunlara kollektivin
komplektləşdirilməsi, psixoloji uyuma amili,
sosial-psixoloji metodların (sosial-psixoloji treninqlər, işgüzar oyunlar və s) tətbiqi və s. aiddir.
Qrup və kollektivdə sosial-psixoloji iqlim həm
də rəhbərlik üslubundan asılıdır.
Psixoloqlar konkret psixoloji iqlimi əlverişli və əlverişsiz olmaqla iki əsas kateqoriyaya
ayırırlar. Əlverişli psixoloji iqlimin yaranması
bir çox şərtlərdən asılıdır. Ailədə əlverişli psixoloji iqlimin mühüm komponentləri ərlə arvad
arasında psixoloji uyuşma, əxlaqi təsəvvürlərin,
zövq, tələbat və sərvət meyllərində, dəyərlərə
münasibətlərdə uyğunluqdan və s ibarətdir [4,
165]. Ailə üzvlərinin asudə vaxtlarını birlikdə
keçirməsi, bir-birinə sevgi və hörmət bəsləməsi,
çətin məqamlarda bir-birlərinə dəstək verməsi,
köməklik göstərmələri həm də ailədaxili münasibətlərdə ahəngdarlığın yaranması, konfliktlərin kəskinləşmədən aradan qaldırılması üçün zəruri şərtlərdir. Əlverişsiz psixoloji iqlimin hökm
sürdüyü ailələrdə isə əksinə, ailə üzvlərinin səhhətində psixofizioloji pozğunluqların, ünsiyyət
çatışmazlığı, ər-arvadlıq və qohumluq münasibətlərində neqativ halların baş verməsi qaçılmaz
olur. Bələ ailələrin gündəlik adi həyatında psixoloji diskomfort yaşanır, psixi gərginlik, müsbət emosiyaların çatışmazlığı hiss olunur.
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Ailənin sosial-psixoloji və mənəvi iqlimi
ailə üzvü olan və ya ailədə qonaq kimi müəyyən
müddət birgə yaşayan insanların keçirdikləri
psixoemosional yaşantıları ifadə edir. O, ailənin
ideya-mənəvi dəyərlərin, ailə üzvləri arasındakı
şəxsiyyətlərarası münasibətlər kimi vacib amillərlə sıx bağlıdır və onların psixoemosional səviyyədə təzahürüdür.
Psixoloji iqlimin bir sıra komponentləri
vardır. Buraya ilk növbədə qrup və kollektiv
üzvlərinin şəxsi və işgüzar qarşılıqlı münasibətlərində emosional səviyyədə əks olunan sərvət
meylləri, əxlaqi normalar və maraqlar daxildir.
Psixoloji iqlim qrup tələbatlarının təmin
edilməsindən asılı olduğundan ünsiyyət prosesində şəxsiyyətlərarası və qrup konfliktləri yaranır. Bu prosesdə insanlar arasında yaranan
qarşılıqlı təsirin aydın xarakterli gizli situasiyaları: yarış və gizli rəqabət. yoldaşlıq həmrəyliyi
və ya elliklə zaminlik, kobud təzyiq və şüurlu
intizam və s. heç də az əhəmiyyətli deyildir.
Əlverişli sosial-psixoloji iqlimin mühüm
əlamətləri qrup üzvlərinin biri birinə inamı və
yüksək tələbkarlığı, xeyirxah və işgüzar tənqid,
kollektivə aid məsələlərin müzakirəsində öz fikrini sərbəst ifadə etməsi, rəhbərliyin tabe işçilərə
qarşı təzyiqin olmaması, qrup üçün əhəmiyyətli
qərarların tanınması, kollektiv üzvlərin qarşısında duran vəzifələr, işlərin vəziyyəti haqqında məlumatlı olması, kollektivə mənsubluqdan məmnun olma, yüksək emosional həmrəylik, yekdillik, qrup üzvlərinin hər hansı birində frusturasiya
baş verdikdə qarşılıqlı yardım, qrupdakı vəziyyətə görə hər bir qrup üzvünün yüksək məsuliyyət
hissinə sahib olması və s. aid edilir.
Ailədaxili münasibətləri səciyyələndirərkən adətən “mənəvi-psixoloji iqlim” anlayışı da
işlədilir. Fikrimizcə bu anlayış ailə üzvü olan
hər bir şəxsin digər ailə üzvləri ilə münasibətlərinin qurulmasını, maddi və mənəvi sərvətlərə,
borc və məsuliyyət hisslərinə münasibətini daha
dəqiq və konkret ifadə edir.
Psixoloji iqlim ailənin bütün üzvlərinin
yalnız psixoloji deyil, həm də fizioloji vəziyyətinə təsir göstərmək gücünə malikdir. Belə ki,
ailədəki emosional mühit bir çox cəhətdən
nəinki ailə üzvlərinin sağlamlığına və həyat
keyfiyyətinə təsir göstərir, həm də həyati vacib
problemlərin həllində mühüm amillərdən biri
kimi çıxış edir. Psixoloqların qənaətinə görə, di-
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gər sosial qruplarda və kollektivlərdə olduğu
kimi, ailədə də əlverişsiz psixoloji iqlim psixi
xəstəliklərin baş qaldırmasına gətirib çıxaran
amillərdən biridir
Ailədə psixoloji iqlimi şərtləndirən mühüm amillərdən biri də ailə üzvlərinin tələbatlarına münasibət və onların təmin olunma səviyyəsi ilə bağlıdır. Ailə üzvlərinin şəxsi qarşılıqlı
münasibətləri onların birgə yaşayışının və birgə
fəaliyyətinin məqsəd və məzmunu ilə şərtlənir.
Ailənin psixoloji iqlimi və mahiyyəti ilə təbiicografi iqlimlə o qədər oxşardır ki, psixoloqlar
onlar arasında paralellər axtararaq temperatur,
buludluluq, təzyiq, soyuq küləklər və s kimi meteoroloji anlayışlar arasında analogiyalar tapmağa çalışırlar. Məsələn, ailədə münasibətlər emosional baxımdan isti və soyuq, ab-hava qarşılıqlı
inam və ya yalan əsaslı, ola bilər və yaxud, psixoloji təzyiq və zorakılığa əsaslana bilər.
Birgəyaşayış, birgə fəaliyyət və ünsiyyət
prosesində ailədə bir neçə münasibət sistemi
formalaşır. Bunlara şəxsi qarşılıqlı münasibət
tipinə aid edilən ər-arvad və qohumluq münasibətlərini aid etmək olar. Ailə üzvləri arasında
şəxsi qarşılıqlı münasibətlər simpatiya və antipatiya zəminində formalaşan seçici münasibətləridir. Ailə üzvləri arasında tale ümumiliyi hissi, vahidlik, psixoloji uyuşma, həmrəylik yoxdursa, ailədaxili psixoloji iqlimin əlverişsiz olması qaçılmaz hala çevrilir, bu isə ailə üzvlərinin əhvalının korlanmasına, inam və etibarın,
doğmalıq hissinin itməsinə, psixoloji yadlaşmaya və davamlı münaqişələrə gətirib çıxarır. Ailədaxili psixoloji iqlimin korlanması ailə üzvlərini
bir birinə qarşı qoyur, kinlilik, küskünlük, hətta
nifrət, ədavət və düşmənçilik hisslərinin baş qaldırmasına meydan açır.
Ailənin gerçək sosial-psixoloji iqlimi və
onun xarakteri kollektivçilik ruhundan asılıdır.
Ailəni bir kollektiv kimi ümümi məqsədlər, maraqlar, baxışların və cəhdlərin ümümiliyi, ictimai faydalı fəaliyyət birləşdirir [7, 21].
Ailə cəmiyyətin əsası, həm də əhəmiyyətli
bir hissəsi olduğuna görə onun iqlimi də ilk
növbədə cəmiyyətin həyat şəraiti, ictimai münasibətlərin xarakteri ilə şərtlənir. Ailənin psixoloji iqlimi onun affektiv həyatının fonunu yaradır.
Burada ailə başçısının, ailənin yaşlı üzvlərinin,
onların biri-biri ilə, uşaqlarla, qohum-qonşularla

qarşılıqlı münasibətlərinin xarakteri və ünsiyyət
tipi başlıca amildir.
Müasir dünyada ailə keçmişdəki ənənəvi
funksiyalarından fərqli, hər bir ailə üzvü üçün
psixoloji sığınacaq-gərginliyin aradan qaldırılması, və daha çox emosional psixoloji komfortun yaradılması funksiyasını yerinə yetirir. Hər
bir ailənin strukturunda demoqrafik tərkibindən,
həyat tərzindən və qarşılıqlı münasibətlərin xarakterindən asılı olaraq özünəməxsus psixoloji
iqlimi olur [8, 112].
Ailədə ictimai və şəxsi tələbatlardan yaranan şəxsi meylli ünsiyyət tipi aparıcı yerdə durur.
Bu prosesdə ünsiyyətin məzmunu ailə üzvlərinin
şəxsi problemləri ilə bağlı olduğundan ünsiyyət
prosesi qarşılıqlı təsir forması kimi ailə üzvlərinin
bir birinə münasibəti ilə şərtlənir və funksional
xarakter kəsb edir. Ünsiyyət qarşılıqlı münasibət
forması olub, insanların qarşılıqlı münasibətlərini
ifadə edir, onların bir-birini anlamasına, qavramasına və qarşılıqlı təsir göstərməsinə səbəb olur.
Ona görə də, mürəkkəb və çoxplanlı psixi hadisə
kimi ünsiyyət tələbatı insan tələbatları içərisində
əsas yerlərdən birini tutur.
Rus psixoloqu B.F.Lomov ünsiyyətin
funksiyalarını məlumatı-kommunikativ tənzimedici-kommunikativ və affektiv-kommunikativ
olmaqla üç əsas qrupa ayırsa da məqsəddən asılı
olaraq ünsiyyətin təmas, əlaqələndirmə, təhriketmə, informasiya, anlama, emotiv, təsir göstərmək və münasibətlərin yaranması kimi bir neçə
yardımçı formalarının adlarını da qeyd edirdi.
Ailənin sosial-psixoloji iqlimi onun həyat
tərzi və məişət mədəniyyətinin əsasıdır. Normal
həyat tərzində, əlverişli psixoloji iqlim şəraitində yaşayan bütün insanları ümumi maraq və
mənafelər birləşdirir. Ailə üzvləri ailənin həyat
tərzini, ailə mədəniyyətini birlikdə formalaşdırırlar. Buraya ailədə məsləhətləşmələr (növbəti
həftə üçün fəaliyyət strategiyasını planlaşdırmaq) yay istirahətini neçə keçirməli; kimə hansı
geyim əşyaları alınmalıdır; hansı xeyir-şər işlərdə iştirak edilməlidir; bayramlara və ad günlərinə hazırlıq; qohumlara baş çəkmək; həftə üçün
alış-veriş; kommunal ödənişlər və s. kimi vacib
məsələlər aiddir. Ailənin psixoloji iqliminin və
məişət mədəniyyətinin təşəkkülündə ailə ənənələrinin müstəsna əhəmiyyəti vardır.
Ailənin psixoloji iqlimi ərlə arvadın, valideynlərlə uşaqların, uşaqlarla uşaqların, habelə
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yaxın qohumların qarşılıqlı münasibətlərinin xarakteri ilə müəyyən olunur və bilavasitə onları
əks etdirir. Əgər ərlə arvad bir-birinə rəğbət bəsləyirsə, hörmət edirsə, qəlbən yaxındırlarsa,
ailədə psixoloji iqlim də əlverişli olur. Bu keyfiyyətlərdən hər hansı birinin olmaması və ya
əks keyfiyyətə çevrilməsi, ər-arvad münasibətlərində soyuqluq yaradır. Ər-arvad arasında hətta
ötəri bir narazılıq əmələ gələn kimi ailənin psixoloji iqlimi də bu və ya digər dərəcədə dəyişir.
Ailənin psixoloji iqliminə başqa amillər də təsir
göstərir ki, onların təsiri altında ailədə adətən,
şadlıq əmələ gəlir və yaxud qan-qaraçılıq, inciklik, küskünlük, habelə konfliktlər yaranır. Ailənin psixoloji iqlimi birbaşa ailə münasibətləri ilə
bağlıdır.
Ər-arvad arasındakı münasibətlər möhkəm
olanda hətta təsadüfən baş verən xoşagəlməz hadisə ailəni sarsıda bilmir: ailə üzvləri kədəri bölüşür, ailə üçün ən çətin olan anda bir-birilərinə həyan olurlar. Ailə münasibətləri möhkəm olmadıqda isə, heç kəsin gözləmədiyi halda bu və ya
digər xoşagəlməz hadisə ər-arvadı nəinki yaxınlaşdırmır, hətta əksinə, bir-birindən daha da
uzaqlaşdırır. Onlar biri-birini günahlandırmağa,
təqsiri biri-digərinin üstünə atmağa başlayırlar.
Söz-söhbət, qan-qaraçılıq, inciklik umu-küsü
günlərlə davam edir. Hər bir sosial qrupda olduğu kimi, ailədə də psixoloji iqlim insanların birgə
yaşayışının və həyat fəaliyyətinin mühüm bir sahəsini təşkil edir. Ailə üzvlərinin gümrahlığı və
fəallığı, fərdi həyat üslubunun, cinsi və şəxsi
identikliyinin formalaşması bilavasitə ondan
asılıdır. Ailədə əlverişli psixoloji iqlim xoş güzəran, mənalı ömür, psixi sağlamlıq deməkdir. Ərarvadın ünsiyyət tipi ailədə psixoloji iqlimin əlverişli olduğunu göstərən mühüm əlamətlərdən
biridir. Mütəxəssislərin fikrincə, ər-arvad ünsiyyəti prinsip etibarilə çox mühüm psixoterapevtik
vəzifəni yerinə yetirməlidir.
Ailənin psixoloji iqlimi və həyat tərzi
uşaqlarda mühafizə olunmaq hissi tərbiyə edir.
Uşaqlar ananın əhvalına qarşı həssasdırlar, onu
asanlıqla sezirlər. Ana hətta xəlvətcə ağlasa da,
uşaqlar bunu başa düşür və xiffət edirlər. Ailədə
psixoloji iqlim əlverişli olduqda ər və arvad,
valideynlər və uşaqlar bir-birilərini və özlərini
yüksək qiymətləndirirlər. Bu isə onların təlim və
əmək fəaliyyətində, işə münasibətlərində müxtəlif formada əks olunur. Müdafiə hissi, dəstək,
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emosional bağlılıq və məmnunluq, ailəyə mənsubluq hissi, məsuliyyət və borc hissinin dərk
edilməsi ailədə müsbət, yəni əlverişli psixoloji
iqlimi səciyyələndirən başlıca əlamətlərdir. Hər
bir kişi və ya qadın öz ailəsinin psixoloji iqlimini işlədikləri müəssisəyə də aparırlar. Evdən işə
dilxor, əsəbi gəlmiş ər, yaxud arvad öz psixoemosional vəziyyətini kifayət qədər idarə edə
bilmədikdə, onun əməyinin səmərəsi azalır. Bir
çox hallarda onlar öz sevinc və dərdlərini iş yoldaşlarına danışır, bəzən hissə qapılır, öz gileygüzarlarına hədd qoymur, nəticə etibarilə öz
ailələrini işlədikləri kollektivdə, qohum-qonşular arasında hörmətdən salırlar. Ailədə yaranan
emosional münasibətlərin mərkəzində ana dayanır. İstər ər-arvad münasibətlərində, istərsə də
valideyn-övlad münasibətlərində emosional çalarlar bilavasitə ana ilə bağlıdır. O, bu mühüm
vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir, insan
münasibətlərini daha yaxşı başa düşür, onları
emosional yolla məharətlə tənzim edir. Ağlayan
uşağı ovundurmaq üçün ananın onu bəlkə də
birgə dəfə oxşaması, başına sığal çəkməsi bağrına basması kifayətdir. Ailə məişətinin bütün
əsas məsələləri məhz onun əlində toplanmışdır.
Ailənin psixoloji iqlimi ananın ailə kollektivinin
əməyini, həyatını necə təşkil etməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Ümumiyyətlə, ağıllı və təcrübəli ər-arvad
təklikdə, mehriban ünsiyyət şəraitində özlərinin
narazılıqlarını səmimi şəkildə bir-birinə bildirir,
mübahisəli məsələləri aydınlaşdırırlar. Bu, ərlə
arvadın bir-birinə əsir göstərməsi yollarından
biridir. Ailə etikası kənar adamların, yaxın dostların, qohumların və uşaqların yanında həyat
yoldaşını danlamağa və tənqid etməyə qətiyyən
haqq qazandırmır. Kənar şəxslərin yanında ərini
(arvadını) yerli-yersiz məzəmmət edən, onun
üzünə qabaran və s. hərəkətlərə yol verən qadın
(kişi) onun ləyaqətini alçaldır, ərini istər-istəməz təkcə öz-özündən deyil, öz doğma ocağından, uşaqlarından soyudur. Ailədə qarşılıqlı hörmət və tələbkarlıq, qayğı və kömək olmadan əlverişli psixoloji iqlim haqqında danışmaq mümkün deyildir. Ərlə arvad arasında münasibətlər
qarşılıqlı hörmət və tələbkarlığa, qayğı və köməyə əsaslandıqda, onlar bir-birini daha yaxşı
başa düşür, güzəştə getməyi, “xırda” səhvləri
bağışlamağı öyrənirlər.
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Ailə quran gənclərin sosial və psixoloji
baxımdan nikaha hazır olmaması, ailə həyatı
dövründə gender fərqlərində tarazlığın pozulması, ailədə cütlüklər arasında liderlikdə və mövqe
üstünlüyündə rəqiblik, ailə ənənələrinin itirilməsi, şəxsi maraqların ümumailə maraqlarından
üstün tutması, tələbat, zövq və əyləncələrdə, xarakterdə uyğunsuzluq və s. kimi amillər ailənin
psixoloji iqlimini korlayır, ailədaxili münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olur.
Psixoloqlar uğurlu və uğursuz ailələrdə ər
və arvadın özünə və həyat yoldaşına münasibətini öyrənərkən çox maraqlı bir fakt müəyyən etmişlər. Uğurlu ailələrdə öz ailə həyatından razı
olan ər və yaxud arvad həyat yoldaşına tənqidi
yanaşmaqdan daha çox özünə tənqidi yanaşır. Bu
o deməkdir ki, həyat yoldaşını sevən qadın ona
daha çox diqqətli, qayğılı yanaşır, nöqsanlarına
dözür və lazım gəldikdə ona kömək etmək üçün
ona əlindən gələni əsirgəmir. Uğursuz ailələrdə
isə ər yaxud arvad günahı özündə deyil, həyat
yoldaşında axtarır, səhvi həmişə onun üstünə yıxır. Qarşılıqlı anlamaya əsaslanan ailə hamıya ər və arvada, valideynlər və uşaqlara, gəlin və
qayınanaya eyni dərəcədə lazımdır. “Qarşılıqlı
anlama” ifadəsində də bu prosesin ikitərəfliliyi
öz əksini tapmışdır. Bu anlayış ərlə arvadın birbirini düzgün başa düşməsi, ailənin möhkəmlənməsi, ilkin qrup və sosial sistem kimi inkişaf etməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bundan
ötrü ər-arvad ailənin ümumi mənafeyi ilə yaşamalı, özünə başqa adamların, birinci növbədə həyat
yoldaşının, uşaqlarının gözü ilə baxmağı, onların
meyarları ilə qiymətləndirməyi bacarmalıdırlar.
Ailə üzvləri arasında qarşılıqlı anlama, qarşılıqlı
hörmət və qayğı, bir-birinə dayaq durmaq, qarşılıqlı yardım, mehribanlıq, səmimiyyət, tələbkarlıq və s. başlıca mənəvi normaya çevrilməlidir.
Bunsuz ailədə əlverişli psixoloji iqlimin bərqərar
olacağına ümid bəsləmək əbəsdir. Nuklear (sadə)
ailədə ailənin psixoloji iqlimi ər-arvad və uşaqlardan asılı olur. Belə ailələrdə iki nəsil təmsil
olunduğu üçün qarşılıqlı münasibətlərdə mürək-

kəblik o qədər də dərin olmur. Mürəkkəb ailə şəraitində isə əlavə problemlərin ortaya çıxması
riski artır. Mürəkkəb ailələrdə ən azı 3 nəsil birgə
yaşadığına görə, ər-arvad və uşaqlardan başqa
ailədə baba-nənə, ərin qardaşı və bacıları (baldız,
qayın) birgə yaşayışda olur. Burada qarşılıqlı
münasibətlərin qurulması müəyyən çətinliklərlə
müşayiət olunur.
Problemin aktuallığı. Bütün sosial qrup və
kollektivlərdə olduğu kimi, ailədə də psixoloji iqlim
ailə münasibətlərinin əsasını təşkil edir. Ailənin psixoloji iqlimi ailədaxili münasibətləri şərtləndirməklə
yanaşı, şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasında
emosional səviyyədə əks olunan fenomendir. İstər
ər-arvadlılıq, istərsə də qohumluq münasibətlərində
əlverişli psixoloji iqlim ailə və nikahın davamlılığını
şərtləndirən başlıca psixoloji amildir. Psixoloji iqlimin əlverişsizliyi ailədaxili münasibətlərinin, ailə
üzvlərinin psixoloji sağlamlığının pozulmasına
səbəb olur, əksər hallarda isə ailənin dağılmasına
gətirib çıxarır.
Problemin elmi yeniliyi. Ailədəki mənəvipsixoloji iqlim ailədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xarakterini səciyyələndirdiyi kimi, həm də
ər-arvadın bir-birinə adaptasiyasını müəyyənləşdirir.
Müasir dövrdə ailə münasibətlərində gərginliyin
artması bir çox səbəblərlə şərtlənərək ailənin bütövlüyünə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xarakterinə
güclü təsir göstərir. Tədqiqat işində müasir Azərbaycan ailəsində qloballaşma şəraitində qarşılıqlı münasibətlərdə baş verən neqativ dəyişikliklərin xüsusiyyətləri təhlil olunur, psixoloji iqlimin qorunub saxlanılmasının zəruriliyi vurğulanır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Ailə cəmiyyətin əsası, həm də əhəmiyyətli bir hissəsi olduğuna
görə, onun iqlimi də ilk növbədə cəmiyyətin həyat
şəraiti, ictimai münasibətlərin xarakteri ilə şərtlənir.
Müasir dünyada ailə keçmişdəki ənənəvi funksiyaları ilə yanaşı, daha çox qeyri-spesifik funksiya adlanan mikroiqlimin yaradılmasına ciddi ehtiyac hiss
edir. Çünki dünyada insanların 90% dan çox ailə həyat tərzində yaşayır və ailə insan üçün ən isti ocaq,
etibarlı sığınacaq və psixoloji komfort yeridir. Ailə
üzvü olan hər bir kəs öz şəxsi həyatında ailə ocağının istisini qorumalı, onun soyumağa qoymamalıdır.
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Н.З. Чалабиев
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО
ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о психологическом климате как об одном из существенных факторов, обуславливающих внутрисемейные отношения, об его исследовании в научно-психологическом аспекте.
Автор, давший научный анализ понятию «психологический климат», обратил внимание на исследования, проведенные в данной области, на роль психологического климата семьи в формировании внутрисемейных отношений, пришел к выводу, что этот фактор является существенным фактором при
совместном проживании и при совместной продуктивной деятельности внутри семьи, установил факторы, формирующие благоприятные и неблагоприятные климаты.
N.Z. Chalabiev
PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT IS THE BASIS MUTUAL INFLUENCE
IN FAMILY RELATIONSHIP
SUMMARY
The article has focused on the psychological environment, as well as its scientific and psychological aspect,
and one of the important factors contributing to family intercourse.
The author studied psychological environment conception, focused on the researches dealing with this area,
and has determined on the factors that shaped the favorable and disadvantaged psychological environment, which
concluded that it was an important factor in the joint living an productive work in the family.
Redaksiyaya daxil olub: 10.07.2017
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Eşitmə qüsurlarının erkən aşkarlanması və
onların cəmiyyətə sosial reabilitasiya inteqrasiya
olunması korreksiyon pedaqogikanın əsas problemlərindən biridir. Reabilitasiya və inteqrasiya
ilə bağlı problemlər daha çox gec aşkarlanan
uşaqlarda özünü göstərir. Eşitmə qüsuru nə qədər
tez aşkar edilərsə bu reabilitasiya işini xeyli asanlaşdırar. Eşitmə qüsurunun dərəcəsindən asılı
olaraq maksimum imkanlardan istifadə etməklə
uşaqda mövcud olan problemin aradan qaldırılmasına çalışmaq lazımdır. Belə ki, dünyaya sağlam övlad gətirmək hər bir ananın arzusudur. Hamiləliyin sağlam şəkildə yekunlaşması, uşağın
normal inkişaf etməsini arzulayan hər bir qadın
daim həkim nəzarətində olmalıdır. Çünki hamiləlik zamanı dölün suyunda bulantıların olması,
ananın qanında müəyyən virus və mikrobların,
olduğuna dəlalət edir. Qanda olan mikrob və
virusların növündən asılı olaraq dölün inkişafında yarana biləcək fəsadlar öyrənilir, müəyyən
profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə
ananın hamiləlik zamanı keçirdiyi su çiçəyi,
qızılca, qrip, sitomeqalovirus, herpes infeksiyası,
toksoplazmos və s. kimi xəstəliklər uşaqda eşitmə qüsurlarının yaranmasına səbəb ola bilər.
Bundan başqa, bəzən sağlam hamiləlik prosesinin olmasına baxmayaraq, doğuş zamanı, yaxud
da doğuş sonrası zədələnmələr, xəstəliklər səbəbi
ilə uşaqda eşitmə qüsuru yarana bilər. Yeni doğulmuş körpənin asfiksiyası, doğuş zamanı kəllədaxili xəsarət, hiperbilirubinemiya, yeni doğulmuş körpənin hemolitik xəstəliyi, dünyaya gələrkən çəkisinin 1500 qr-dan aşağı olması, vaxtın-

dan qabaq doğulma, ototoksik təsirli preparatlar,
aminoqlikozit qrupuna daxil antibiotiklər (hamiləlik zamanı ana qəbul edərsə, və ya uşağa təyin
olunarsa) və s. kimi halları doğuş sonrası yaranan
eşitmə qüsurlarına səbəb ola bilər (55).
Hamiləliyin 10-cu həftəsində körpənin xarici qulaq və qulaq pərdəsi inkişaf edir. 18-ci
həftədə inkişaf etməyə başlayan orta qulaq sümükləri bu inkişafı təxmini olaraq 32-ci həftədə
tamamlayır. Araşdırmalara əsasən qeyd edə
bilərik ki, 24-cü həftəyə qədər dölün səslərə qarşı reaksiyasının zəif olmasına baxmayaraq artıq
34-cü həftədə onun eşitmə orqanı və eşitmə
hissləri tam inkişaf etmiş olur. Xüsusilə də, qız
uşaqlarında eşitmə qabiliyyətinin, oğlan uşaqlarına nəzərən daha tez formalaşdığı müəyyən
olunmuşdur. Eşitmə qüsurlu uşaqlarda bu qüsurun erkən aşkarlanmasının uşağın sosial adaptasiyasında əvəzsiz rolu olduğunu dərk edərək,
hamiləliyin ilk həftələrindən etibarən qadın
məsləhətxanalarına müraciət, mütəmadi şəkildə
həkim nəzarətində olmaq vacibdir.
Bu dölün inkişafında yaranmış və ya yarana biləcək patologiyaları çox erkən aşkar edərək
zamanında profilaktik tədbirlər aparmağa imkan
verir. Son zamanlar ginekologiya sahəsində
ultrasəs müayinə üsulunun geniş istifadə olunması, qadınların reproduktiv sistemində baş verən xəstəliklərin erkən aşkar olunmasına geniş
imkanlar yaradır. Müayinədə istifadə olunan
ultrasəs şüalarının insan orqanizminə mənfi təsirinin olmaması, yoxlamanın qısa müddət çəkməsi və ən əsası mürəkkəb ginekoloji problem-
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lərin zamanında aşkarlanması bu üsulu hamiləlik üçün əvəzedilməz edir. Zaman keçdikcə, bu
üsulda istifadə edilən avadanlıqların müasirləşməsi, alınan sadə təsvirlər, doppler imkanlarının
olması və yekun olaraq, tələb olunduqda, üç
ölçülü kəsikdə müxtəlif patologiyaları yoxlamaq
imkanlarının olması, ultrasəs (USM) müayinəsinin vacibliyini daha da artırır. Məhz bu səbəbdəndir ki, qadın məsləhətxanalarına müraciət etmiş qadınlara davamlı şəkildə ultrasəs müayinəsindən keçməsi məsləhət bilinir. Ultrasəs müayinəsi (USM) - hamiləliyin gedişinə nəzarət
edilməsi üçün ən çox məlumat verə biləcək
müayinə üsuludur. Məhz bu üsulun köməkliyi
ilə, hamiləliyin gedişini, dölün vəziyyətini nəzarətdə saxlamaq mümkün olur. Hamiləlik zamanı
analar ən azı 3-4 dəfə ultrasəs müayinəsindən
keçməsi çox vacibdir.
İlk ultrasəs müayinəsi hamiləliyin 5-ci və
ya 6-cı həftəsində, İkinci ultrasəs müayinəsi hamiləliyin 10-cu və ya 11-ci həftələrində, üçüncü
ultrasəs müayinəsi hamiləliyin 19-cu və ya 21-ci
həftələrində, dördüncü ultrasəs müayinəsi isə
doğuşdan bir qədər əvvəl hamiləliyin 30-cu həftəsindən sonra aparılır. Bütün bu yoxlanışlar
zamanı dölün normal inkişafı, patoloji halların
olmaması, dölün ürək döyüntüləri, bütün orqanların tam inkişafı, ana bətnində dölün normaya
uyğun düzgün yerləşməsi, doğuş zamanı yarana
biləcək bütün problemlərin öncədən nəzərə alınmasını mümkün edir.
Qeyd etməliyik ki, əgər ananın müayinələri
zamanı döldə patoloji dəyişikliklər aşkar edilərsə,
ultrasəs (USM) yoxlanışları daha tez-tez aparılır.
Ultrasəs müayinəsi zamanı xüsusilə uşağın eşitmə orqanının nəzarətdə saxlanması, erkən dövrdə
eşitmə probleminin aşkar olunmasına imkan verir. Eşitmə qüsurunun erkən aşkarlanması uşağın
yeni doğulduğu zamandan etibarən reabilitasiyası
işi ilə məşğul olmaq imkanı yaradır. Reabilitasiya işinin düzgün qurulması uşağın eşitmə qabiliyyətinin inkişafına və uşağın sosial mühitə
adaptasiyasına müsbət təsir edəcəkdir. Eşitmə
qüsurunun növünün, eşitmə qüsurunun dərəcəsinin düzgün araşdırılıb təyin edilməsi reabilitasiya
işinin səmərəliliyini artırır. Çünki hər bir uşaq öz
eşitmə qüsuruna müvafiq olaraq qruplara ayrılır
və aparılan reabilitasiya işləri sayəsində cəmiyyətə yenidən qazandırılır. Eşitmə qüsurları - onu
yaradan səbəblərdən və eşitmə orqanının hansı
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hissəsində yaranmasından asılı olaraq bir neçə
yerə ayrılır. Eşitmə qabiliyyətinin pozulmasının 4
növü mövcuddur:
1. Eşitmədə ötürülmə pozuntuları;
2. Eşitmədə hissi-sinir pozuntuları;
3. Eşitmədə qarışıq pozuntular;
4. Mərkəzi eşitmə qabiliyyətinin pozulmaları.
Eşitmədə ötürülmə pozuntuları - bu
problemi törədən səbəblər xarici, yaxud orta
qulaqdakı xəstəliklər, eləcədə maneələrlə (səsin
daxili qulağa ötürülmə yol-larında yaranan
problemlər) əlaqəli olur. Eşitmədə ötürülmə pozuntuları bir qayda olaraq, bütün eşitmə tezliklərinə bərabər ölçüdə təsir edir və eşitmədə kəskin
dərəcəli pozuntular yaratmır. Eşitmədə ötürülmə
pozuntuları olan şəxs əsasən köməkçi vasitələrdən rahatlıqla istifadə edə bilər və ona tibbi, yaxud cərrahi kömək göstərilə bilər.
Eşitmədə hissi-sinir pozuntuları - daxili
qulaqda həssas tük hüceyrələrinin, yaxud daxili
qulağın fəaliyyətinə cavabdeh olan sinirlərin zədələnməsi nəticəsində baş verir. Eşitmə qabiliyyətinin bu pozuntu halı zəifdən dərin dərəcəyə
qədər dəyişə bilər. Bu adətən insanın müəyyən
tezlikləri daha çox eşitməsinə təsir edir. Məhz
bu səbəbdən də, eşitmədə hissi-sinir pozuntuları
olan şəxs, hətta səs gücləndirici cihazların köməyi ilə belə, eşitdiyi səsləri təhrif edilmiş şəkildə qəbul edir və bəzən də onun köməkçi eşitmə vasitələrindən rahatlıqla istifadə etməsi qeyri-mümkün olur.
Eşitmədə qarışıq pozuntular - bu səsin
ötürülməsi ilə hissi-sinir pozuntularının qarışıq
haldır. Bu həm xarici, həm orta, həm də daxili
qulaqda yaranan problemdir.
Mərkəzi eşitmə qabiliyyətinin pozulması - beyinə aparan sinir yollarında, yaxud da beyinin özündə meydana gələrək, mərkəzi əsəb
sisteminin zədələnməsi, yaxud pozulması ilə
nəticələnir.
Ümumi olaraq deyə bilərik ki, eşitmə aparatının hər hansı hissəsində baş verən problem
eşitmənin zəifləməsinə, ən ağır variantda isə
karlığa gətirib çıxardır.
Elmi ədəbiyyatlarda eşitmə qüsurlarının
müxtəlif təsnifatı vardır. Bu təsnifatlar əsasən
eşitmə funksiyasının pozulması və nitqin vəziyyəti ilə müəyyənləşir. Bu baxımdan eşitmə qüsuru 2 cür olur:

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 5, 2017

Eşitmə qüsurlu uşaqların erkən aşkarlanmasının sosial reabilitasiyada rolu

1. Karlıq. Bu eşitmənin ən ağır pozulmasıdır. Tam karlıq çox az hallarda müşahidə olunur. Bu zaman nitqin aydın qavranılması və ifadə edilməsi qeyri-mümkün olur. Karlıq anadangəlmə və qazanılmış olur. Anadangəlmə karlığa
çox az hallarda təsadüf edilir. Anadangəlmə karlığın səbəbləri bunlardır:
a) Bətndaxili mərhələdə eşitmə orqanının
düzgün inkişaf etməməsi (irsiyyətin təsiri) nəticəsində karlığın baş verməsi;
b) Ananın hamiləlik dövründə zərərli faktorların dölün inkişafına mənfi təsirinin nəticəsi
olaraq karlıq yaranır. Zərərli faktorlara yoluxucu xəstəlikləri, fiziki və mənəvi xəsarətləri,
alkaqolu və s. misal göstərmək olar.
Qazanılmış karlıq daha çox daxili qulağın
və eşitmə sinirlərinin zədələnməsi, müxtəlif
infeksiyalı xəstəliklərin (meningit, qızılca, skarlatina, qrip və digər xəstəliklər) nəticəsində iltihab proseslərindən sonra baş verir. Karlığın baş
vermə zamanından asılı olaraq, erkən karlıq
(nitqin inkişafından əvvəlki mərhələ) və sonradan yaranmış karlıq (nitqin formalaşmasından
sonra baş vermiş karlıq) fərqləndirilir.
2. Zəif eşitmə. Bu eşitmə problemi zamanı insan nitqi eşitmə ilə qavramaqda çətinlik çəkir. Əgər karlıq zamanı nitqin qavranılması qeyri-mümkündürsə, ağır eşitmədə xüsusi şərait yaradılarsa, səsin ucalığı xüsusi səs gücləndiricilər
vasitəsilə qaldırılarsa, bu zaman nitqin qavranılması daha yaxşılaşır. Ağır eşitmənin səbəbləri
müxtəlifdir. Eşitmənin zəifləməsi aşağıdakı
kimi baş verir:
a) Orta qulağın kəskin və xroniki iltihabı
nəticəsində orta qulaqda patoloji dəyiş-mələr:
təbil pərdəsinin çapıqları, təbil pərdəsinin bitişmələri, təbil pərdəsinin və eşitmə sümükləri
zəncirinin mütəhərrikliyinin pozulması.
b) Burun və burun-boğaz yollarının bitişmələri, xroniki xəstəlikləri, adenoid törəmələri ;
c) Yoluxucu xəstəliklər: skarlatina, qrip,
qızılca, məxmərək, meningit və s.
d) Rüşeym mərhələsində eşitmə orqanının
anadangəlmə anomaliyaları;
e) Ağır eşitmə müxtəlif dərəcələrdə nəzərə
çarpmayan zəif pıçıltının eşitmə ilə qavranılmasından başlayaraq, ta uca danışığı eşitməyənədək özünü göstərir. Ağır eşitmənin Beynəlxalq
təsnifatına əsasən eşitmənin orta səviyyəli itirilməsi dB- lə bu cür ifadə edilir:

I səviyyə 26-40 dB,
II səviyyə 41-55 dB,
III səviyyə 56-70 dB,
IV səviyyə 71-90 dB, karlıq isə > 91dB
Eşitmə qüsurunun dərəcəsindən və növündən asılı olmayaraq problem zamanında təyin
edilməlidir. Çünki uşağın gələcək həyatı üçün
vacib şərtlərdən biri də, yaranmış eşitmə qüsurunun aşkarlanması və düzgün diaqnozlaşdırılaraq müalicə edilməsidir. Eşitmə qüsurlu uşağın
müalicə olunması onun sağlam yaşıdından fərqlənməməsi üçün imkan yaradır.
Eşitmə qüsurunun aşkarlamasının müxtəlif metodları vardır. Ən sadə, primitiv metod
uşağın qulağının arxasında əl çalmaqdır. Bundan başqa uşağın diqqətini başqa bir yerə cəmləmək şərti ilə onun qulağının arxasında noxud
doldurulmuş bankanı silkələməklə eşitmə qabiliyyətini yoxlamaq olar. Daha dəqiq və professional metodlar eşitmə qüsurunun dərəcəsi haqqında da məlumat verməkdədir. Elm və texnologiyanın inkişafı nəticəsində artıq yeni doğulmuş
körpələrdə eşitmə qüsurlarını erkən və dəqiq aşkar edirlər. Bunun üçün bir neçə metod və testlər vardır. Bu metodlardan biri də audioloji
skrininqdir. Metod körpəyə doğulduğu andan
2-3 gün ərzində tətbiq edilə bilər və nəticənin
doğruluğu demək olar ki 100%-dir. Audioloji
skrininq metodunun geniş tətbiq olunması, yeni
doğulmuş körpələr arasında tam audioloji diaqnostikanın aparılmasına və daha sonra onların
eşitmə cihazları ilə təmin olunmasına imkan
yaradır.
Lakin bu zaman eşitmə kanallarının inkişafı, subyektiv eşitmə reaksiyaları nəzərə alınmalıdır. Eşitmə kanallarının inkişafını, subyektiv eşitmə reaksiyalarını daima nəzarətdə saxlamaq, erkən aşkarlanma və erkən müdaxilə işində vacib yer tutur. Uşaqlar üçün olan audiometriya bir sıra bölmələr üzrə böyüklər üçün olan
audiometriyadan kəskin fərqlənir. Böyüklərlə
müqayisədə uşaqların diqqəti mərkəzləşdirmək
qabiliyyəti daha məhduddur. Uşaqlar tez yorulduqları üçün eşitmənin ölçülməsi proseduruna
marağı daha tez itirirlər. Prosedur əsnasında,
uşağın yuxu və oyaq olma bioritmik rejim
nəzərə alınmalıdır. Əgər eşitmə probleminin dəqiq təyin olunması istənilirsə, bu proseduru bir
deyil, bir neçə dəfə təkrar olunmalıdır.
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Prosedurun təkrarlanmasına ehtiyac olduğundan uşaqlar bu ölçmələrə öyrəşdirilməlidirlər. Ölçmənin dəqiq aparılması və əldə olunan
məlumatların düzgün təhlili üçün fərdi olaraq
uşağın əqli, fiziki inkişafı, həmçinin eşitmə
funksiyasının inkişafı haqqında dərin biliklər olmalıdır. Uşaq dünyaya gəldiyi gündən etibarən
onun eşitmə funksiyası mütəmadi olaraq inkişaf
edir. Bunun üçün də audiometrik məlumatların
nəticələrinin təhlili zamanı eşitmə reaksiyalarının yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Yeni
doğulmuş çağa 80 dB-ə yaxın səs qıcığına qarşı
reaksiya verirsə, bu reaksiya 3 ayında 60 dB, 6
ayında 40-50 dB, 1 yaşında 30-40 dB və 3 yaşında 20dB diapazona müvafiq olur. Uşaq böyük adamın eşitmə səviyyəsinə ancaq 6 yaşında
çatır. Uşağın öz eşitməsi haqqında verbal olaraq
məlumat verə biləcəyi dövrədək, onun yaşı və
inkişafına uyğun olaraq mütəmadi qayda da
diaqnostik tədbirlər keçirilməlidir.
Bununla belə obyektiv audiometriyanın nəticəsi olan otoakustik emissiyaların qeydiyyatı və
baş beynin audiometriyası kimi məlumatlar lazım
olan informasiyaların bir hissəsini verir. Bugünkü gündə, bu iki metoda əsaslanaraq faktiki eşitmə qüsuru haqqında nisbi məlumat əldə etmək
olar. Bura uşağın yaşına müvafiq olan davranışın
müşahidəsinə əsaslanan subyektiv audiometriyanın məlumatları əlavə olunur. Həmçinin bu diaqnostikaya, davranış və müşahidə audiometriyasından başqa, reflektor audiometriyanın da məlumatları əlavə olunur .
Eşitmə qüsurlu uşaqlarda 70-80 dB- dən
yüksək səs diapazonunda, şərtsiz reflekslər təzahür edir. Eşitmə qabiliyyəti uşağın akustik səslərə reaksiyalarının müşahidəsi ilə qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə üçün akustik qıcıq yaradılır
və qıcığa qarşı müxtəlif reflekslər müşahidə edilərək, qeyd edilir. Reflekslər növlərinə görə
müxtəlif olur: Moro refleksi (əllərin, ayaqların
gərilməsi və yenidən bədənə doğru yığılması),
Koxleopalpebral refleks (gözlər bağlı olduğu
halda, göz qapaqlarının sıxılması və əsməsi),
Tənəffüs Refleksi (dərin nəfəs aldıqdan sonra 510 saniyə ərzində nəfəs saxlanılır, sonra normallaşır). Qeyd etmək lazımdır ki, yeni doğulmuşlarda təxminən 3-cü 5-ci aylarda şərtsiz reflekslər sönür . Məhz həmin dövrdən başlayaraq, ilk
istiqamətlənmiş reaksiyalar inkişaf edir. Erkən
yaşda reflektor və davranışın müşahidəsi audio108

metriyaları əsasında akustik qıcıqlanmaya qarşı
olan reaksiyalar eşitmə aparatlarının seçilməsi
və koxlear implantasiyasının vacibliyi haqqında
məlumat vermir.
Buna görə də daha obyektiv olmaq üçün
erkən dövrdə müxtəlif situasiyalarda sistematik
aparılan müşahidələr nəticəsində əldə olunmuş
ilkin məlumatları da bura əlavə etmək lazımdır.
Koxlear implantasiya əməliyyatı uşağa normal
eşitmək şansı yaradır ki, bu da eşitmə qüsurlu
uşağın sosial adaptasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyasında əvəzedilməz yer tutur. Xüsusilə məktəbəqədər yaşlı eşitmə qüsurlu uşaqlara tətbiq
olunan bu əməliyyat uşaqların sağlam bir fərd
olmasına, zamanında eşitmə vərdişlərinin öyrənilməsinə və inkluziv təhsildən yararlanmasına
imkan yaradır. 100%-i eşitmə imkanı eşitmə qüsurlu uşaqların həyatında dönüm nöqtəsi olur ki,
bu da eşitmə qüsurunun diaqnozlaşdırılmasının,
diaqnostika metodlarının, erkən aşkarlanmanın
sosial adaptasiya və inteqrasiyada tutduğu yerin
vacibliyini vurğulayır.
Eşitmə qüsurlu uşağın sosial adaptasiyası
və inteqrasıyasında mühüm yer tutan diaqnostika metodlarına son olaraq kamertonlar vasitəsilə
eşitmə qüsurunun tədqiqini də əlavə edə bilərik.
Elektroakustik aparatlar vasitəsilə eşitmənin
qiymətləndirilməsi eşitmə funksiyasının digər
metodlar məsələn: nitq, kamertonlar vasitəsilə
tədqiqindən daha üstün metoddur. Kamertonlar
vasitəsilə hava keçiriciliyin tədqiqi üçün C64,
C128, C 512, C 2048 tipli kamerton dəstindən istifadə olunur. Kamertonun eşidilmə anı saniyə ölçənlə qeyd olunur. Hər bir kamertondan növbə
ilə istifadə olunur. Sümük keçiriciliyinin tədqiqi
zamanı C 128 saylı kamerton daha əlverişlidir.
Belə ki, aşağı tezlikli kamertonların vibrasiyası
dəri vasitəsilə, yuxarı tezlikli kamertonların vibrasiyası isə hava vasitəsilə qulaqda eşidilir.
Kamertonlarla keçirilmiş təcrübələrdən Rinne
(R), Veber (W), Jelle (G), Bink (Bi), Federiçinin
təcrübələri müsbət nəticələr vermişdir. Kamerton metodunda ilk baxışda mürəkkəb aparaturalar olmasa da, eşitmənin pozulma xarakterini
müəyyən etməyə imkan verir.
Eşitmə analizatorunun funksiyalarının tədqiqi zamanı hansı qıcıqlandırıcıdan istifadə olunduğundan asılı olaraq bütün audiometrik metodikalar 3 qrupa ayrılır: tonal, nitq, səs. Bundan başqa eşitmənin tədqiqi zamanı “Saqaloviç ultrasə-
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si”- nin köməyindən istifadə olunur. Eşitmə qüsurunun hansı metodika ilə aşkarlanmasından
asılı olmayaraq, əsas məqsəd uşağın eşitməsinin
bərpa olunmasıdır. Çünki eşitmək qabiliyyətini
yenidən qazanmış uşaq cəmiyyətdə öz yerini
daha rahat tapa bilər.
Problemin aktuallığı. Eşitmə aparatı pozulmuş uşaqların nitqində yaranan çətinliklərə və onların aradan qaldırılması yollarına həsr olunub.

Problemin елми йенилийи. Məqalədə eşitmə
aparatı pozulmuş ушагларда eşitmə problemləri
araşdırılır, aradan qaldırılmasına dair məsləhətlər
verilib.
Problemin практик ящямиййяти. Мягалядя
иряли сцрцлян тяклифляр вя нятижяляр, мяктябягядяр
мцяссисялярдя, reabilitasiya mərkəzlərində, internat və xüsusi məktəblərdə тялим-тярбийя просесиндя nəzərə alına bilər.
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Т. Агаева
РОЛЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА В СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕЗЮМЕ
Своевременное выявление детей раннего возраста с нарушениями слуха, поиск и изучение эффективных методов и механизмов становления социально активной личности и их реабилитация и
адаптация к быстро меняющейся жизни становится одной из ключевых проблем научных исследований в области коррекционной педагогики.
T. Agayeva
THE ROLE OF EARLY DIAGNOSIS OF HEARING IMPAIRMENT IN SOCIAL
REHABILITATION
SUMMARY
This report is focused on children who are hearing impairment. Before we speak about specifics of
education in hearing impairments we should first speak about the status of a hearing - impaired person.
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Problemlə əlaqədar mövcud tədqiqatlar göstərir ki, Şərq özünün mədəni irsi ilə bəşəriyyəti həmişə təəccübləndirmişdir. Antik dövrün əlyazmalarında da eşitmə qüsurları haqqında məlumatlara
rast gəlmək mümkündür. Məsələn, qədim yunan
tarixçisi “tarixin atası” Heredotun yazılarında Qədim Midiya hökmdarı Krezin oğlu haqqında maraqlı məlumat vardır. Heradot bu oğlanın lal-kar
olduğunu və heç zaman danışmadığını qeyd edirdi. O, göstərirdi ki, Midiya hökmdarı ilə farsların
müharibəsi zamanı o, birdən-birə dil açıb, fars
əsgərə “Krezi öldürmə” demişdir. Heradot bu hadisəni təsvir etməklə lal-kar insanın danışa bilməsi
qənaətinə gəlmişdir.
Karlığın insan psixologiyasına təsiri haqqında Heradotdan 100 il sonra yaşamış yunan mütəfəkkiri Aristotelin fikirləri də maraqlıdır. Aristotelin əsərlərində fəlsəfə, məntiq, psixologiya, tarix,
siyasət, etika, estetika və digər sahələrə aid dəyərli
məlumatlar vardır. Aristotelə görə, insanda 3 növ
ruh vardır: inkişaf edən, iradəli və ağıllı. Bu ruhlar
insanın sağlamlığına, onun psixikasının formalaşmasına böyük təsir göstərir. Aristotelə görə, səslər
vasitəsilə fikir ötürülür, eşitmə orqanı vasitəsilə
isə həmin fikir aydınlaşır. Əgər insanda hər hansı
bir hiss üzvü zədələnərsə və ya olmazsa bu orqanizmin tamlığının pozulmasına, eyni zamanda
bütövlükdə inkişafın düzgün getməməsinə səbəb
ola bilər.
Aristotel ilk dəfə eşitmə qüsurunun yaranma səbəblərini insanın beynindəki üzvi pozulmalarla əlaqələndirmişdir.
Hippokrat isə Aristoteldən daha qabağa
gedib karlığı tibbi cəhətdən araşdıraraq karlığın
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baş beyin yarımkürələri qabığı və periferik eşitmə
aparatının üzvi pozulmaları səbəbindən yarandığını göstərmişdir. Hippokrat öz əsərlərində eşitmə
çatışmamazlıqlarının müalicəsi və pozulmaların
qarşısının alınması haqqında da bu gün öz aktuallığını itirməyən fikirlər söyləmişdir.
Qədim şərqin alimi İbn Sina “Təbabətin
qanunu” əsərini eşitmə qüsurlarının yaranma səbəblərinin araşdırılmasına, müayinə və müalicəsinə həsr etmişdir.
Antik dövrün ən görkəmli filosofları:
Demokrit, Hippokrat, Platon da karları bilikləri
mənimsəmək bacarığı olmayan, intellektual cəhətdən küt, ağılsız, insanlar kimi xarakterizə etmişlər. Bu səbəbdən də cəmiyyət qüsurlu insanlardan qaçmış, onları yaşayış yerlərindən qovmuş
və ya fiziki cəhətdən məhv etmişlər. Məsələn,
qədim Yunanıstanda, Spartada karları elə kiçik
yaşlarından qayalardan dənizə ataraq məhv
edirdilər.
Orta əsrlərdə Avropada mütərəqqi düşüncəli elm, mədəniyyət adamlarının, eləcə də
müxtəlif qüsurları olanları dinsiz, cadugər, ifritə
adlandıraraq lənətləndiyi tonqallarda yandırıldığı zaman gizli olsa da, eşitmə qüsurlarının yaranma səbəbləri, müayinə-müalicə, təlim və tərbiyə, psixi inkişaf məsələlərinin öyrənilməsinə
cəhd göstərilmişdir.
Bu şəhidlərdən biri XVI əsrdə yaşamış
İspaniyalı keşiş Pedro de Ponse tərəfindən edilmişdir. Kar uşaqların ilk müəllimi hesab edilən
Pedro de Ponse onların nitqini inkişaf etdirməyə, ətraf aləm haqqında müəyyən bilik və bacarıqlar aşılamağa müvəffəq olmuşdur. Ponse təc-
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rübəsinə əsaslanaraq kar uşaqlarda da normal
insanlar kimi ağılın və duyğuların olduğunu sübut etməyə çalışmışdı.
Sonralar Leronim Kardan Ponsenin fikirlərinə şərik çıxaraq kar insanların da kamilliyinin ən yüksək səviyyəsinə qədər inkişaf etmək
bacarığının olduğunu göstərmişdir. Daha sonralar həmin fikirlərə Avropada Bonnet, Geyneke
(Almaniya), Delore (Fransa), Şikar şərik çıxmışlar. Onlar karların beynində normadan kənara
çıxma hallarının olmadığını və normal insanlardan heç də geri qalmadığını, əqli-psixi inkişafa
görə onlardan fərqlənmədiklərini göstərmişdilər.
XVIII-XIX əsrdə elm və texnika sürətlə
inkişaf etməyə başladı. Bu dövrdə kar uşaq və
yaşlıların psixi inkişafının ayrı-ayrı məsələləri
ümumi psixologiya və elm olan surdopedaqoqikanın tərkib hissəsi kimi araşdırılmışdır.
Bu əsrlərdə karlığın yaranma səbəbləri,
təlim-tərbiyə məsələləri, xüsusilə də kar insanların psixi inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
hələ də öz aktuallığını saxlayırdı. Əvvəlki əsrlərdən fərqli olaraq kar insanların psixi inkişafının
eşitmənin itirilməsi və nitqin inkişafı ilə bağlı
olması fikirləri daha çox səslənməyə başladı.
Oksford universitetinin professoru C.Vallis eşitmə qüsurlu uşaqlarda psixi inkişafın düzgün getməsi üçün ilk növbədə onların nitqini inkişaf etdirməyi vacib hesab edirdi. O, eşitmə qüsurlu uşaqların təlimi zamanı aşağıdakı problemləri həll etməyi məsləhət görürdü:
1. Şifahi nitqin və tələffüzün təlimi zamanı lallığı aradan qaldırmaq.
2. Danışmayan (zəifeşidən və ya tam eşitməyən) uşaqlara öz fikirlərini yazılı şəkildə ifadə etməyi öyrətmək.
3. Kar-lal uşağa tələffüzü dodaqdan oxumağı öyrətmək.
1668-ci ildə C.Vallis öz dostuna yazdığı
məktubda şagirdlərindən bəzilərinin sözlü nitqi
dərk etdiyini və öz fikirlərini yazılı şəkildə ifadə
etməyi bacardıqlarını bildirirdi.
Lakin bu dövrdə zəifeşidən insanların psixi
inkişaf xüsusiyyətləri barədə fikirlər birmənalı
olmamışdır. Bəzi tədqiqatçılar eşitmə qüsurluları
ağıllı, bacarıqlı, normal psixi inkişafa malik insanlar kimi xarakterizə etdikləri halda, digərləri
onları kobud, ağıldan kəm, psixi inkişafında çatışmazlıqlar olan insanlar kimi nəzərdən keçirmişlər.

1808–ci ildə Sezar öz qeydlərində göstərirdi ki, kar-lallar əxlaqi borc hissi olmayan kobud və duyğusuz insanlardır.
1818-ci ildə Bebian karları qəlblərində
laqeydlik, şübhə və islah edilməyən, inadkar insanlar kimi xarakterizə etmişdir.
1822-ci ildə Naumanın qeydlərinə görə,
lal-karlar birgəyaşayış istəyi olmayan, qəlblərində qorxu hissi hakim olan insanlardır. Nauman
kar insanlarda bütün insanlara xas olan şüurun
olmasına şübhə ilə yanaşmışdır.
Manfeld (1830) və Şmals (1835) kar insanların psixi inkişafının qüsurlu olmasını üzvi çatışmazlıqlarla izah edir, onlarda düzgün olmayan
kəllə və beyin quruluşunun olduğunu göstərirdilər.
İtar bu fikirlərin əksi olaraq sübut etməyə
çalışırdı ki, yazılı nitqin vasitəsilə kar uşaqların
ağılı danışanların şifahi nitqi kimi çox yüksək
inkişaf səviyyəsinə çata bilər.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Avropanın bir çox ölkələrində: İngiltərədə, Niderlandiyada, Almaniyada və Fransada eşitməsi qüsurlu (kar-zəifeşidən) uşaqların psixi inkişafı və
təlim-tərbiyəsi ilə bağlı tədqiqat işləri aparılmağa
başlandı.
Eşitməsi qüsurlu uşaqlara şifahi nitqi təlim etmək metodunu işləyib hazırlamış İngiltərəli alim Con Bulver öz təcrübələrinə istinad
edərək göstərirdi ki, bu cür uşaqların əqli inkişafı birbaşa olaraq onların nitqi ilə sıx bağlıdır.
Əgər kar uşağın nitqi inkişaf edərsə, deməli
onun nitqi ilə birlikdə özü də inkişaf edər.
Avropada eşitmə qüsurları olan uşaqların
təlim-tərbiyə problemlərinin araşdırılması istiqamətində böyük işlər Fransada da aparılırdı.
Məsələn, Pereyra, R.Erno və başqaları kar-zəifeşidən uşaqların təlimi üçün məktəblərin yaradılmasına çalışmışlar.
R.Ernonun surdopsixologiya tarixində
xidmətləri böyükdür. R.Erno başqalarından
fərqli olaraq ilk dəfə eşitməsi qüsurlu uşaqlarda
eşitmə duyğusunun olması barədə fikirlər söyləmiş və bunu “eşitmə duyğusunun qalığı” kimi
qiymətləndirmişdir. R.Erno qeyd edirdi ki,
“eşitmə duyğusunun qalığı” kar uşaqların təlimində müstəsna rol oynayan duyğulardan biridir
və kar uşaqların nitq təlimində ondan istifadə etməklə onlardan nəinki nitqin inkişafında, hətta
digər çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında da
istifadə etmək olar.
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R.Erno eşitməsi qüsurlu uşaqların nitqə
yiyələnməsində, eşitmə qalığından istifadənin
metodunu işləyib hazırlamışdır. Bu metodun
üstün cəhətlərindən biri də, ilk növbədə kar uşaqda səs tələffüzünü formalaşdırmaq, lüğət ehtiyatını artırmaq, sonra isə sözlərdən düzgün istifadə etməklə cümlə tərtib etmək məsələsi ortaya
qoyulurdu.
Avropanın təsiri çar Rusiyasında eşitməsi
qüsurlu insanların öyrənilməsinə marağın artmasına səbəb oldu. Bu problemin araşdırılması Rusiya Elmlər Akademiyası qarşısında qaldırıldı və
kar-zəifeşidən uşaqların psixi inkişafının öyrənilməsi və təlim-tərbiyə məsələsi xüsusi diqqət
mərkəzinə çevrildi. Moskva universitetinin tibb
elmləri doktoru Ferenksis eşitmə qüsurunun yaranma səbəblərini araşdıraraq, insan orqanizminin kompensasiya imkanları barədə maraqlı məruzə ilə çıxış etdi.
Eşitməsi qüsurlu uşaqların nitqinin formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsinə bir sıra cəhdlər
oldu. 1742-ci ildə Kravt danışıq səsləri çıxara bilən mexaniki bir cihaz düzəltdi. Kravtın bu cihazı
düzəltməkdə məqsədi, onun vasitəsilə eşitməsi
qüsurlu insanlara danışıq səslərini öyrətmək idi.
Bu cihaz kar və zəifeşidənlərə öz fikirlərini ifadə
etməyə kömək etməli idi.
Lakin Kravtın bu cəhdi müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. Eşitməsi qüsurlu insanlar bu cihaz
vasitəsilə nəinki danışmağı, hətta danışıq səslərini çıxarmağı öyrənə bilmədilər.
Rusiya Elmlər Akademiyası dövlət qarşısında kar uşaqlar üçün məktəblər açmaq tələbini
qoydu. Bu məqsədlə çar I Aleksandr tərəfindən
1870-ci ildə kar və zəifeşidənlər üçün Rusiyada
ilk məktəb açıldı və sonralar bu məktəblərin
sayı artdı.
Rus tədqiqatçısı Fleriyə görə kar insanlar
normal insanlardan nə yaxşı, nə də pis deyillər.
Onun bu fikrinə şərik çıxan N.M.Laqovskiy karlalların da eşidən insanlara xas olan ləyaqət və
çatışmazlıqlara malik olduğunu, yalnız onlardan
bir şeydə, eşitmənin olmaması ilə fərqləndiklərini
qeyd etmişdir. O, kar uşaqlarda ağılın əmələ gəlməsi üçün ən yaxşı vasitələrdən biri olan nitqin
olmaması səbəbindən kar uşağın əqli bacarıqlarının inkişafdan geri qalmasını iddia edirdi.
Rusiyada surdopsixologiya problemlərinin
sistemli öyrənilməsi XX əsrin 30-cu illərinə
L.S.Vıqotskinin uşaq psixikasının inkişaf struk112

turunun normadan kənara çıxmaları haqqında
nəzəriyyəsinin yaranması zamanına təsadüf edir.
L.S.Vıqotski tərəfindən birincili qüsur və onun
birbaşa təsiri (ikincili qüsur) anlayışı elmə gətirildikdən sonra aparılan pedaqoji, psixoloji tədqiqatlar, məktəblərdə yeni metodların tətbiqi,
kar uşaqların psixi inkişafa görə eşidən və danışanlardan heç də geri qalmadıqları haqqında
fikirlərin olması ilə nəticələndi.
XX əsrin 30-70-ci illərindən sonra Avropa,
istərsə də rus alimləri (X.Xizinq, K.Xadjinsk,
M.Portman, L.Neyman, G.Barsz, F.Bezold,
İ.F.Rau, R.Boskis və b.) tərəfindən eşitməsi
qüsurlu uşaqların psixi inkişafı hərtərəfli öyrənilməyə başlandı. Həmin dövrdə eşitməsi qüsurlu
uşaqların üç qrupu fərqləndirildi.
1. Kar uşaqlar (erkən dövrdə eşitməsini itirmiş və ya ağır eşitmə pozulmaları olan uşaqlar);
2. Sonradan kar olan uşaqlar (nitqə yiyələndikdən sonra eşitməsini itirmiş uşaqlar;
3. Zəifeşidən uşaqlar (qismən eşitməsi
pozulmuş uşaqlar).
Nitqin inkişafı çox mürəkkəb bir prosesdir. Karların şifahi nitqi dedikdə, əsasən iki cəhət nəzərdə tutulur: tələffüz və dodaqdan oxu.
Buna görə də şifahi nitqi inkişaf etdirərkən karzəifeşidən uşaqlara başlıca olaraq düzgün tələffüz və görmə qabiliyyətinə əsaslanan dodaqdan
oxuma bacarığı öyrədilməlidir.
Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş zəifeşidən
uşaqlar I sinifdə daktil əlifbasının şifahi yazılış
formasını (əl hərəkətlərinin düzgün yolunu) öyrəndikdən sonra daktil vasitəsilə yazı qaydalarını mənimsəyirlər. Uşaqların beləliklə hafizəsi,
düşüncə qabiliyyəti tədricən inkişaf edir.
Bu uşaqların təlim-tərbiyəsi, problemlərin
həlli pedaqogikanın ən aktual vəzifələrindən biridir. Normal uşaqların öyrənilməsinin nə qədər
mürəkkəb olduğunu nəzərə alsaq, zəifeşidən
uşaqların inkişaf qanunauyğunlularının öyrənilməsinin çətinliyi və bunun əhəmiyyəti bizə daha
aydın olar.
Eşitməsi zəif uşaqların inkişafı xüsusi və
ümumi qanunauyğunluqlar əsasında öyrənilir,
bu qanunauyğunluqlar bir-birilə üzvi surətdə
əlaqədar olub, öz növbəsində təlim-tərbiyə prosesində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Qüsurlu uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri,
psixologiyası, şifahi nitqlərinin inkişafı kimi
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məsələlər, müxtəlif dövrlərdə alimlər tərəfindən
öyrənilmişdir.
Görkəmli mütəfəkkirlərdən Hipokrat və
Aristotelin, tanınmış alim Cirolama Kardononun
söylədiyi fikir və mülahizələr bu gün də öz aktuallığını və əhəmiyyətini itirməmişdir. Anomal
uşaqların təlim-tərbiyəsində mövcud olan çox
mübahisəli problemlərin elmi təhlili pedaqogikada
münasibətdə sovet defektoloqlarından A.İ.Diyaçkov, F.F.Rau, A.O.Basova, A.F.Ponqilskaya,
M.İ.Qlebova, M.A.Tamilova, İ.İ.Şif, K.A.Volkova, V.İ.Belyutkov, N.F.Slezina, E.İ.Leonqard,
N.Q.Morozova,
R.M.Boskis,
S.A.Zıkova,
A.Q.Zikeev və başqalarının tədqiqatlarında öz həlini tapmışdır.
Kar uşaqlar haqqında Aristotel belə demişdir: “Kar uşaqlar səs orqanına malikdirlər, onlar
da səs çıxara bilirlər, lakin kar uşaqların danışıq
qabiliyyəti yəni, nitqi ona görə yoxdur ki, onlar
ətraflarında danışanların səsini eşitmir, ona görə
də səsləri, ifadələri təkrar edə bilmirlər”.
Hal-hazırda хüsusi məktəblərin qarşısında
duran ən mühüm vəzifələrdən biri kar uşaqlarda
şifahi və yazılı nitqin formalaşdırılmasından
ibarət olmalıdır. Bu məsələnin həlli ilə F.F.Rau,
V.I.Belyutkov, K.A.Volkova, L.V.Neyman,
N.F.Slezina, S.A.Zıkov, E.I.Leonqard və
N.V.Nikitina məşğul olmuşlar.
Defektoloqlardan F.F.Rau, V.I.Belyutkov,
K.A.Volkova, E.I.Leonqard, N.F.Slezina və
başqaları kar uşaqlarda şifahi nitqin inkişafı
metodikasına aid yazdıqları əsərlərdə göstərmişlər ki, dilin səs sistemini, lüğət tərkibini və
qrammatik quruluşunu, leksika və qrammatika
ilə əlaqəli şəkildə öyrətmək olar.
Zəifeşidən uşaqlarda nitq inkişafı və nitq
vərdişinin yaradılmasının çoх mürəkkəb bir proses olduğunu nəzərə alsaq, onun ilk mərhələsini
iki hissəyə ayırmaq daha münasib olar:
Tələffüz.
Dodaqdan oхu.
Bunların ikisi də eyni məqsədə – şifahi
nitqin formalaşmasına хidmət edir.
Nitq inkişafı özünəməхsus müхtəlif metodlara malikdir, bu da fasiləsiz tədris işi tələb
edir. Kar uşaqların nitqə yiyələnməsi onların
məktəbdə oхumaları üçün imkan yaradır.
Nitqi qüsurlu uşaqlarda şifahi və yazılı
nitq vərdişlərinin formalaşması üçün əlverişli

metod və priyomların işlənib hazırlanması son
dərəcə vacibdir.
F.F.Rau konsentrik metodun əhəmiyyətindən yazır: «Təlim prosesində səslərin uşaqlara
konsentrik metodla öyrədilməsi asan tələffüz olunan səslərdən nisbətən mürəkkəb tələffüz olunan
səslərin öyrədilməsinə keçməyi təmin etmiş
olur».
Konsentrik metoda əsaslanarkən uşaqların
fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq vacibdir. Məsələn, əgər bəzi uşaqlar «n» hərfinə aid bir söz
deyə bilirsə bacarığı çalışıb möhkəmlətmək lazımdır.
Tədris prosesində teхniki vasitə və əyani
vəsaitdən səmərəli istifadə edilməsi, kar uşaqların nitqinin inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əyanilik insan şüuruna fəal təsir göstərməklə, keçilənlərin daha asanlıqla mənimsənilməsinə və uzun müddət yadda qalmasına şərait
yaradır.
Eşitmə analizatorunun pozulması heç də
nitqin itirilməsi demək deyildir. Vaхtında müalicə və düzgün təlim olmazsa nitq tədricən inkişafdan qalar və tam itirilə bilər. Kar və zəifeşidən uşaqlarda bu çatışmazlıqla əlaqədar psiхi
inkişaf ləng gedir. Buna görə də normal uşaqlardan fərqli olaraq, fiziki cəhətdən qüsurlu olan
uşaqlar məktəbə gələrkən heç bir məlumata malik olmurlar.
Kar və zəifeşidən uşaqlara I sinifdən başlayaraq nitq vərdişlərinin aşılanması probleminin həllində iki cəhət – şagirdlərin söz ehtiyatının məhdudluğu və sözlərin mənasını dərk edə
bilməmək, ünsiyyət zamanı istifadə edə bilməmək bacarığından məhrum olmaları nəzəri cəlb
edir.
F.Engels göstərir ki, «Dil başqa insanlarla
həqiqi ünsiyyət tələbatından meydana gəlmiş-dir».
Kar və zəifeşidən uşaqlar ünsiyyət tələbatından uzaq olurlar. Onların bir-birinə və ətrafındakılara müraciət edə bilməsi üçün sözlərin
mənasının şüurlu dərk edilməsinə nail olmalı,
sözləri cümlədə düzgün işlətməyi öyrətmək,
sözlü nitq vərdişi yaratmaq lazımdır.
Bütün bunlardan göründüyü kimi, kar və zəifeşidən uşaqların psiхologiyası хüsusi təlim prosesində belə uşaqlara fərdi yanaşmağı tələb edir.
Qeyd olunduğu kimi, kar və zəifeşidən
uşaqlara sözlərin mənasını dərk etdirmək, onlarda ünsiyyət tələbatı yaranmasına kömək edir.
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J.I.Şif yazır; “Yalnız ətrafdakılarla ünsiyyətə girmək prosesində sözlərin müхtəlif şəraitdə işlədilməsi, tədricən onun mənasının düzgün
mənimsənilməsinə gətirib çıхarar».
Zəifeşidənlər məktəbinin ibtidai siniflərində təlim prosesində daktil əlifbası və dodaqdan
oxu əsas yer tutur. Daktillə yazılan sözlər əyani
olaraq şagirdlərə göstərilir. Daktillə yazı şagirdlərin şifahi nitqə yiyələnmələrini asanlaşdırır.
Görkəmli surdopedaqoq S.A.Zıkov kar və
zəifeşidən uşaqlarda şifahi nitqin inkişafı üçün
daktilin böyük əhəmiyyəti olduğunu sübut etmişdir.
Müəllim çalışmalıdır ki, uşaqlar öz fikirlərini daha aydın və düzgün ifadə edə bilsinlər.
Şagirdlərin nitqi dinləyənlər tərəfindən düzgün
başa düşülməlidir. Ona görə də müəllim zəifeşidən şagirdin nitqinin inkişafı ilə birlikdə təfəkkürünü də inkişaf etdirməlidir.
K.D.Uşinskinin göstərdiyi kimi, “Fikirdən
ayrılıqda dili inkişaf etdirmək mümkün deyil,
ona üstünlük verərək, fikirdən əvvəl nitqi inkişaf etdirmək isə şübhəsiz zərərlidir”.
Kar və zəifeşidən uşaqlara düzgün oхu və
yazı bacarığı aşılamaq üçün, onların yaş хüsusiyyətləri, karlığın səbəbləri müəyyənləşdirilməlidir. Bunun üçün əsas nitq хəritəsinin öyrənilməsidir. Nitqdəki qüsurları dəqiq müəyyənləşdirdikdən sonra, düzgün aparılan müayinənin
köməyi ilə aradan qaldırılması mümkündür.
Nitq vərdişinin yaranmasında, tələffüzün
aydın deyilməsinə ciddi fikir verilməlidir. Uşağa məktəbə gəldiyi gündən aydın tələffüz vərdişi aşılamaq üçün, səslərin düzgün deyilişi, orfoepik qaydalar, məntiqi vurğu, nitqin ritmi barədə təsəvvür yaratmaq lazımdır. Müəllim çalışmalıdır ki, kar və zəifeşidən uşaqların nitqini
fəallaşdırsın və lüğət ehtiyatını zənginləşdirsin;
çünki, onlar öz fikirlərini yazılı və şifahi ifadə
etməyi, başqalarının dediklərini, dodaqdan mənimsədiklərini isə ətrafdakılara anlatmağı, başa
salmağı bacarsınlar.
Zəifeşidən uşaqlara öz fikirlərini ətrafdakılara düzgün və aydın çatdırması üçün doğma
ana dilini bilmələri lazımdır. Ana dili bu uşaqların lüğət ehtiyatını zənginləşdirir, nitqini düzgün
qurmağı, rabitəli ifadə etməyi öyrədir.
Təlim zamanı mətni dodaqdan oхu ilə
uşaqlara söyləmək, seçilən ifadə və tərkiblərin
onların başa düşmələrinə, anlamalarına nəzarət
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etmək lazımdır. Zəifeşidən uşaqların nitqində
fonetik formalaşmaya diqqət yetirilməlidir. Nitq
vərdişlərinin yaranması üçün düzgün, ahəngdar
tələffüz vacibdir. Bu iş, sinfin təşkilindən başlayır və daktil əlifbasından, dodaqdan oхuya keçilir. Səsli nitq işi zamanı əyani vəsait və teхniki
vasitələrə tez – tez müraciət etmək lazımdır.
Təlim prosesində şagirdlər təkcə bilik mənimsəməklə kifayətlənmir, həm də təfəkkürlərinin müхtəlif хüsusiyyətlərini inkişaf etdirirlər.
Şagirdlərin, əqli inkişafı хüsusən təfəkkürün
inkişafı təlim işinin necə təşkil edilməsindən,
hansı üsullardan istifadə olunmasından, kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkürünün inkişafı uğrunda müəllimin şüurlu olaraq necə mübarizə aparmasından asılıdır. Təlim prosesində zəifeşidən
kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkürünün inkişafı
dedikdə nə başa düşülür?
Təlim prosesində zəifeşidən ibtidai sinif
şagirdlərinin təfəkkürünün formaları inkişaf edir.
Kiçikyaşlı məktəblilər hökmün müхtəlif növlərindən yerində, dəqiq surətdə istifadə etməyi
öyrənirlər və onlarda tədricən əqli nəticələr inkişaf edir. Digər tərəfdən, təlim prosesində şagirdlərdə fikri proseslər inkişaf edir: onlar təhlil, tərkib, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, müqayisə etmə və s. kimi fikri proseslərə yiyələnməlidirlər. Həmin təfəkkür proseslərinin inkişaf etməsi
sayəsində zəifeşidən şagirdlər müхtəlif təlim
materiallarını çətinliklə mənimsəyə bilirlər.
Psiхi inkişafın sürətinin ləngiməsini, uşağın valideyni uşaq məktəbə gedəndən sonra
müəyyən edir. Yəni uşaq məktəbə gedərkən lüğət
ehtiyatının azlığı, təfəkkürün yetişkənsizliyi,
dünyagörüşünün azlığı, oyun maraqlarının üstünlüyü, intellektual fəaliyyət zamanı tez yorulma
diqqəti cəlb edir.
Şagirdlər tərəfindən qazanılmış biliyin
əsasında bacarıq və vərdişlər formalaşır və mürəkkəb sistem alır. Bu zaman müəllimin qarşısında duran əsas vəzifə şagirdin təfəkkürünü
fəallaşdırmaq, onlara anlaşıla biləcək dərəcədə
düşünmək və müraciət etməyi öyrətməkdir.
Zəifeşidən məktəblinin təfəkkürünün inkişafında sözlərin böyük rolu vardır. Bu uşaqlara
bilik və bacarıq verildiyi zaman onlarda müşahidəçilik, yaddaş, qavrama inkişaf edir, biliyə maraq, işləmək qabiliyyəti artır. Biliyin öyrədilməsi elmi şəkildə aparılmalıdır. Biliyin əsasında
şagirdlər müхtəlif bacarıqlar qazanır, mürəkkəb
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riyazi əməliyyatlarda, qrammatik cümlə təhlilində istifadə edirlər.
Zəifeşidən məktəblilərin həyata hazırlanması, onların təlim fəaliyyətində iştirakı, idrak
proseslərinin inkişafı ilə bağlıdır. Valideynlər,
müəllim-tərbiyəçilər kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyə edilməsində idrak proseslərinin-duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq və təхəyyül
хüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə хüsusi fikir yetirməlidirlər. Məsələn, məktəbə yeni gələn şagirddə duyğuların hərtərəfli inkişaf etdirilməsi
zəruri amildir. Bu dövrdə хüsusilə görmə və eşitmə duyğuları uşağın ümumi inkişafında mühüm
yer tutur.
Zəifeşidən məktəblilərin psiхoloji хüsusiyyətlərdən biri də eşitmə duyğuları, хüsusilə eşitmə həssaslığıdır. Eşitmə həssaslığının inkişaf
etdirilməsi uşağın ümumi inkişafında həlledici
rola malikdir. Eşitmə həssaslığının inkişafı uşağın danışıq səslərini fərqləndirməsini asanlaşdırır. Məktəbdə təlim-tərbiyə işinin təsiri altında
uşaqda səsləri düzgün fərqləndirməklə, fonematik eşitmə imkanı хeyli yüksəlir. Buna oхu, yazı,
nitq inkişafı üzrə aparılan işlər əsaslı təsir edir.
Təcrübə göstərir ki, şagird ilk gündən sözləri hecalarla deyərək yazdıqda və oхuduqda
səsləri düzgün fərqləndirə bilmir.
Ümumiyyətlə, kiçikyaşlı məktəbli uşaqlarda duyğuların inkişafı aparılan tərbiyəvi işlərdən
çoх asılıdır. Təcrübələr göstərmişdir ki, şagirdlərdə istər görmə, istərsə də eşitmə həssaslığını
хüsusi şəkildə təşkil olunmuş şəraitdə хeyli yüksəltmək mümkündür. Oyun və təlim fəaliyyəti
zamanı tətbiq olunan хüsusi məşğələlər bu
cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Diqqətin təlim fəaliyyəti üçün əhəmiyyəti
böyükdür. K.D.Uşinski bu cəhəti nəzərə alaraq
yazır: «Diqqət ruhumuzun elə bir yeganə qapısıdır ki, şüurumuzda olan hər bir şey mütləq buradan keçir. Deməli, təlimin hər bir kəlməsi bu
qapıdan keçmədən uşağın ruhuna daхil ola bilməz. Uşağı bu qapını açıq saхlamağa alışdırmaq
birinci dərəcəli əhəmiyyətli işdir. Təlimin müvəffəqiyyəti buna nail olmaq üzərində qurulur».
Məktəbə yeni gələn uşağın diqqəti хeyli inkişaf
etmiş olur. Buna baхmayaraq kiçikyaşlı məktəblilərin diqqətinin bir sıra özünəməхsus хüsusiyyətləri vardır ki, bunların tərbiyə prosesində nəzərə alınması lazım gəlir.

«Uşaq formalarla, boyalarla, səslərlə, ümumiyyətlə, duyğularla fikirləşir və uşağı başqa cür
düşünməyə vadar etmək istəyən şəхs onun təbiətini əbəs yerə zorlamış olar».
Əyanilik şagirdlərin müşahidəçiliyini inkişaf etdirir. K.D.Uşinskiyə görə, şagirdlər əyaniliyin köməyi ilə müşahidəçiliyə və öz müşahidələrini sözlərlə ifadə etmək, onlardan məntiqi nəticə çıхarmaq bacarığına yiyələnirlər. Əyani təlim, şagirdlərin təfəkkürünün inkişafını, təsəvvürlərinin
obrazlılığını və düzgün anlayışların yaranmasını
tələb edir. Əyanilik şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsinin və biliklərin yaddaşda möhkəmləndirilməsinin qüdrətli silahıdır (8, 168).
Zəifeşidən məktəblilərin təfəkkürləri onların nitqləri ilə əlaqəli şəkildə inkişaf edir. Məktəbə yenicə daхil olmuş uşağın şifahi nitqi bir
qədər məhdud olur. Məktəbə gəldikdən sonra təlim işinin təsiri altında uşaqda yenicə təşəkkül
tapan yazılı nitqi və şifahi nitqi də inkişaf edir.
Uşaq fikrini düzgün, aydın cümlələrlə ifadə
etməyə çalışır.
Tədqiqat işini hazırlayarkən Bakı şəhərində 1970-ci ildən fəaliyyət göstərən Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş respublika ixtisaslaşdırılmış
körpələr evi-uşaq bağçası, Xəzər rayonu zəifeşidən və sonradan karlaşmış uşaqlar üçün 2 nömrəli internat, Nizami rayonu 3 nömrəli kar-lal
uşaqlar üçün respublika internat məktəblərinin
defektoloq, müəllim və tərbiyəçilərinin iş təcrübəsindən istifadə edilmişdir.
Respublikamızda kar və zəifeşidən uşaqlar
üçün olan bu tipli məktəblər, yüksək inkişaf etmiş ictimai tərbiyə müəssisələri hesab olunur və
bu tipli tərbiyə müəssisələrinin təşkili həyatımızın artan tələbatından irəli gəlir. Uşaqların
təlim-tərbiyəsində məktəbin, sinif və qrupların
rolu böyükdür. Bu tərbiyə ocaqlarında şagirdlərlə aparılan hər bir iş onların mənəvi zənginliyinin, əхlaqi saflığının kamilliyinin ahəngdar inkişaf etdirilməsinə хidmət edir.
Kar və zəifeşidən məktəblərin sinif və
qruplarında uşaqların hərtərəfli tərbiyə olunub
yetişmələrini təmin etmək üçün, tərbiyəçi müəllimlərin öz üzərilərində işləmələri və təhsillərini
artırmalarına əsaslı şərait yaradılmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. “Eşitməsi problemli
(kar və zəifeşidən) ibtidai sinif şagirdlərinin təfəkkürünün təlim prosesində inkişaf etdirilməsi” bu uşaqların qarşısında duran əsas vəzifə onların təfəkkürü-
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nün inkişaf etməsində yaranan çətinliklərin aradan
qaldırılması yollarına həsr olunub.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən təkliflər, nəticələr, məktəbəqədər müəs-

sisələrdə. internatlarda, peabilitasiya mərkəzlərində.
Ali məktəblərdə. kolleclərdə, ixtisasdəyişmə kurslarında təlim-tərbiyə prosesində nəzərə alına bilər.
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Д. A. Достузаде
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУЩЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Интеллектуальное развитие младших детей с интеллектуальными проблемами в процессе обучения
ставит целью подготовку системы работы, содержания обучения, формы, методы, средства и взаимную
связь между воспитательно-образовательной работой и развитием детей.
Для обеспечения в всестороннего развития таких детей педагоги- воспитателями должны работать
над собой и необходимо создание условий для повышения потенциальных возможностей работников
этой области.
Д.A. Достузаде
WAY TO OVERCOMING THE HEARING OF HEARING OF HEARING IN CHILDREN
IN THE TRAINING PROCESS
SUMMARY
The intellectual development of younger children with intellectual problems in the learning process is
aimed at the training of the system of work, the content of education, the forms, methods, means and the
mutual connection between educational and educational work and the development of children.
To ensure the full development of such children, teacher educators must work on themselves and it is
necessary to create conditions for increasing the potential of workers in this area.
Redaksiyaya daxil olub: 12.07.2017
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Hazırda bir çox elmlərin tədqiqat obyektinə çevrilən qloballaşma fenomeni, döv-rün ən
nəhəng sosial-psixoloji hadisəsidir. Bu tarixi
prosesin dərk olunması, birinci növbədə qloballaşmanın obyektinə və subyektinə çevrilən fərdin sosial-psixoloji baxımdan tədqiq olunmasına
bağlıdır. Antrop prinsipinə uyğun olaraq, təbiət
və cəmiyyətin son məqsədini təşkil edən və tarixi hadisələrin həm obyekti, həm də subyekti
kimi çıxış edən insan, dünyada nəhəng sosial-iqtisadi, mədəni-siyasi dəyişikliklərlə müşayiət
olunan qloballaşma prosesinin adaptasiya, identiklik, özgələşmə, akultirizasiya və başqa bu
kimi sosial-psixoloji problemləri ilə üzləşir.
Buna görə də, müasir psixoloji biliklərin perspektiv inkişafı və qloballaşma psixologiyası
problemi, sosial-psixologiya sahəsinin ən aktual
məsələlərindən biri kimi, yeni sosial-psixoloji
metodların tətbiqini, problemin sistem nəzəriyyəsi və sinergetik araşdırma metodları ilə müqayisəli təhlilini zəruri edir.
Bu gün artıq «sivilisiyalı inkişaf» Avropanın modernist təkamülünə deyil, onun dialektik
əks nəticəsi kimi ortaya çıxan postmodernizmin
sosial-mədəni dəyərlərinə əsaslanır. Bütün total
xarakterli milli, dini, mədəni matrisaları dağıdaraq, total eynimənalılıq (rizoma), meyarsızlıq
mühiti yaratmağa çalışan posmodernizmin ontoloji xarakteri qeyri-müəyyəndir. Biliyin əsas
meyarı olan həqiqət anlayışı öz effektivliyinə
yəni gətirdiyi mənfəətə görə əhəmiyyət qazanır.
Psixologiyada sosial konstruktivizmin tanınmış
nümayəndələrindən olan J. Şotter deyir: «Postmodernist anlayış ilk növbədə, əsasən lokal və
praktik məqsədlərdə aşkar olan biliyin nəzəri

birliyi barədə yayılan «böyük əfsanədən» imtina
etməyi tələb edir. Bu isə, potensial olaraq özündə hamımız üçün eyni olan tənzimlənmiş sistematik dünyanı təqdim edən, reallığın hisslərdə
əks olunduğunu təsdiq edən mütləq nəticələrdən
(ümidlərdən), maarifçilik dövrünün təfəkküründən imtina etmək deməkdir» [1, 65]
Qloballaşma prosesi tarixin bütün dövrlərində özünü müəyyən universal prinsiplər əsasında aktuallaşan mədəniyyətlərin timsalında bu və
ya digər şəkildə büruzə vermişdir. Varlığın sinergetik metodlarla tədqiqi, onun ümumi qanunauyğunluqlardan və universal vəhdət sistemindən
ibarət olduğunu göstərir. Qloballaşma dünyanı
bütöv öyrənməyə çalışan elmi idrakı da qloballaşdırır [2, 344]. Qloballaşma prosesi, bu universal sistemdə təbii və mürəkkəb sosial aspektlərdə
inkişaf edir. Onun müasir qərb modeli elmi-texniki inkişaf ilə əlaqədar özünü XIX əsrdən başlayaraq modernizm, kommunizm, sosializm,
faşizm kimi avropasentrizm prinsipinə əsaslanan
psixoloji arxetiplərdə və kollektiv şüuraltı formalarında göstərmişdir. Kapitalist müstəmləkəçiliyinin siyasi-iqtisadi təməli üzərində formalaşan
qərb modernizmi, XX əsrdə şərqdə və postsovet
məkanında yayılaraq, dini identikliyin milli və
sinfi identiklik ilə əvəz olunmasına şərait yaratmışdır. Lakin XX əsrin ortalarından başlayaraq
modernizm özünün dialektik inkar formasını,
yəni yeni informasiya texnologiyalarına, elmitexniki innovasiyalara əsaslanan amerikanlaşma
mərhələsini ortaya çıxarmışdır. Bu ziddiyyət,
özünü modernizm-postmodernizm, industrializm-postindustrializm, nasionalizm-transnasio-
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nalizm kimi sosial-mədəni transformasiya formalarının psixoloji qarşıdurmasında nümayiş etdirir.
Aparılan sosioloji araşdırmalara əsasən
demək olar ki, bu gün insan psixikasının dəyişməsinə şərait yaradan qloballaşma prosesi yer
kürəsinin hər bir qitəsində özünü göstərir. Bu
özünü, bəşəriyyətin zamanın «sürətli axını» və
məkanın «daralması» ilə bağlı subyektiv psixoloji durumlarında, ictimai həyatın, biliyin, istehsal və məişətin unifikasiyası, dövlət və ictimai
qüvvələrin fərqli subordinasiyasi, ictimai təfəkkürün manipulyasiyası və s. ilə bağlı bir çox
məsələlərdə büruzə verir. Zamanın «sürətli
axını» və məkanın «daralması» ilə əlaqədar son
dövrlərdə ortaya çıxan psixoloji durumun əsasında birinci növbədə infrastrukturun (sürətli
nəqliyyat, elektron və mobil rabitə), dünya
əmək bölgüsünün və həmçinin texnikanın sürətli
inkişafı dayanır. Bəşəriyyət artıq özünün yaratdığı texnikanın imkanlarından yararlanmaq baxımından geridə qalır. Bir-birini sürətlə təqib
edən sosial hadisələrin sürətli axarı, insanın mənimsəmək iqtidarında olmadığı zəngin informasiya məkanının sürətli transformasiyası, subyektiv olaraq insanda «ömrün qısalması» ilə bağlı,
həmçinin malların, insanların, məlumatların bir
məkandan digər uzaq bir məkana sürətli keçidi
isə məkanın «daralması» ilə əlaqədar psixoloji
durumun yaranmasına şərait yaradır.
Qloballaşma şəraitində bir çox qeyri-ənənəvi sahələrin, cərəyanların aktivləşməsi, ənənəvi şüurda psixoloji problemlərin yaranmasına
şərait yaradır. Postmodernizm psixologiyası meyarsızlıq prinsipindən çıxış edərək, dünyanı magik duyğularla duyan və onda obyektiv qanunların mövcudluğunu inkar edən magik şüura əsaslanır. Bunu, qlobal cəmiyyətdə tədricən artan
astrologiya, ekstrasenslik, falçılıq, şamanlıq,
magiya meyllərində və bu psixologiyaya əsaslanan uşaq filmlərində müşahidə etmək olar. Bu
proses, mövcud sistemlərin dağılması, matrisaların yox olması ilə nəticələnən xaos mərhələsinin diferensial psixoloji təzadlarını gerçəkləşdirmək üzrədir.
Təbii ki, istənilən transformasiya prosesi
şəxsiyyətin və cəmiyyətin formalaşmasında psixoloji olaraq öz mənfi və müsbət təsirlərini göstərir. Keçid şəraitində iki mədəniyyət arasında
qalan sosial qrup və ya şəxsiyyətin identiklik və
adaptasiya ilə bağlı psixoloji problemləri yara118

nır. Məqsəd və normalar arasında olan ziddiyyət, xəyali istiqamətlər, sevincdən kədərə ani
keçidlər, gözlənilməz davranışlar və müvafiq
ümumi psixoloji gərginliklər bu mərhələdə şəxsiyyətin mütəmadi qarşılaşdığı problemlərdir.
Gərgin psixoloji durumdan çıxış yollarının
axtarılması, yeni şəxsiyyət modelinin, yeni
sosial-mədəni sistemlərin və qrupların yaranmasına, insanlararası münasibətlərin yeni sosiomədəni müstəvidə formalaşmasına şərait yaradır.
Psixologiyada sistemin vəhdəti anlayışına adekvat olan şəxsiyyət fenomeni, şüuraltı səviyyədə
arxaik simvolların (altsistemlərin) mürəkkəbliyi
sisteminin vəhdətini, öz şüuru ilə psixi və somatik proseslərin psixoloji tənzimlənməsini təmin
edir. O, onu əhatə edən sosial sistemin çoxfunksiyalılığına və cəmiyyətdə baş verən sosial
hadisələrin mürəkkəbliyinə psixoloji baxımdan
zidd deyildir. V.L.Vernadskinin, T.Şardenin sübut etdikləri kimi, inkişaf məhz sistemin həm
mürəkkəbləşməsi, həm də vəhdət mexanizminin
güclənməsi (inteqrasiya) hesabına baş verir.
Şəxsiyyətin formalaşması da məhz bu prinsip
üzərində inkişaf edir. Bu baxımdan qloballaşma
prosesinin intensivləşməsi ilə bağlı yaranan bir
çox sosial-mədəni dəyişikliklər, formalaşmaqda
olan yeni qlobal insan psixikasından xəbər verir.
Keçid prosesinin əsas psixoloji durumlarından biri, «xoşbəxt gələcək» zamanın gözlənilməsi məqamıdır. Məhz bu gözləmə məqamı,
ümid, mif, dəyər və mənəvi normalardan ibarət
«gələcək layihəni» formalaşdırır. Sovet vətəndaşlarının düşüncəsində kommunizm nəzəriyyəsinin «xoşbəxt gələcək» barədə yaratdığı mif və
ya sovet sisteminin matrisası «yenidənqurma»nın gətirdiyi psixoloji təzadlarla toqquşaraq,
«gələcək layihə»nin həqiqətəuyğun olmadığını
şüurlara təlqin etdi. Postmodernizmin gələcəyə
deyil, keçmişə yəni şüuraltı arxetiplərin aktivləşməsinə yönələn fəaliyyəti, «gələcək layihə»lərdən imtina edir. Bunun nəticəsi olaraq
postsovet məkanında tarixi yaddaşa, psixoloji
arxetiplərə əsaslanan separatizm (xüsusilə etnoseparatizm) meylləri gücləndi. Bu diferensial
psixoloji durumda bir çoxları öz milli-mənəvi
dəyərlərində yeni «gələcək layihə»nin axtarışına
çıxır və xaosla müşayiət olunan mövcud sosiopsixoloji gərginliyi bu yolla tənzimləməyə çalışırlar. Lakin digər tərəfdən sivilizasiyalı qloballaşmanın yaratdığı psixoloji təzyiq, artıq xaos-

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 5, 2017

Qloballaşma və onun sosial-psixoloji təhlili

dan formalaşmaqda olan «gələcək layihə»nin
psixoloji konturlarını nümayiş etdirir. Bu əsasən
qlobal maliyyə və «virtual iqtisadiyyat» siyasəti,
informasiya texnologiyalarına əsaslanan yeni
sosial-siyasi idarəetmə sistemi ilə müşayiət olunan «tarixin sonu» (F. Fukuyama) və ya bəşəriyyətin ən mükəmməl «gələcək layihə»sidir.
Mövcud fıziki proseslərin mahiyyətində
dayanan psixoloji proseslər, əslində sistemin formalaşmasında attraktor rolunu oynayırlar. Bu baxımdan qloballaşma prosesinin psixoloji aspektdən öyrənilməsi, «gələcək layihə»nin hansı istiqamətdə formalaşmasının konturlarını müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Sinergetik araşdırmalar göstərir ki, dünyada hər şey böhranlı şəraitdə
yaranır [3, 5]. Hal-hazırda postsovet məkanında
yaşayan insanlar potensial olaraq bu tarixi prosesin ağır psixoloji durumunu yaşayırlar. Onlar sovet psixologiyasının süqutunu, milli-mənəvi psixologiyanın daxili özünüdərk faktoru kimi dirçəlməsini və eyni zamanda sivilizasiyalı qloballaşmanın xarici psixoloji təzyiqini paralel olaraq vahid sosiopsixoloji məkanda yaşayırlar. Bu stabil
və qeyri-stabil psixoloji durumlar arasında mövcud olan şəxs və yaxud cəmiyyət, yeni sosiomədəni təcrübə əldə edərək, onu gerçəkləşdirməyə
çalışır. Sosial sistemin dünyaya açıqlığı və şəxsin
azadlığı, cəmiyyətin və insanın psixoloji mövcudluq formasıdır. Təbiət sisteminin qarşılıqlı
mübadilə əsasında mövcudluğu onu deməyə əsas
verir ki, qapalı cəmiyyətin və azad olmayan insanın, fiziki və psixoloji baxımdan məhvi labüddür.
Biz bunu sovet cəmiyyətinin və sovet vətəndaşının timsalında müşahidə etdik.
Şəxsiyyətin psixikası böyük tarixi keçid
mərhələlərində xarici deyil, daxili hisslərə qarşı
daha həssas olur. Çünki onun xarici aləmdə psixoloji olaraq yaratdığı və ya mədəni ənənələr
vasitəsi ilə mənimsədiyi dünyaya baxış sistemi
çökür. Bu nizamsızlıq şəraitində fərd psixoloji
olaraq «ölüm, sonsuzluq, tənhalıq, zülmət» ilə
eyniləşdirilən kreativ xaos mühiti ilə qarşı-qarşıya gəlir. Bu kritik psixoqloji durumdan nicat yolunu, daxili aləmdə, mənəvi irsdə «psixoloji
sığınacaq» anlamı ilə səciyyələnən yeni nizamda arayır. Öz daxilində xarici təsirlərə adekvat
müqavimət mexanizmindən məhrum olan fərd
və ya cəmiyyət, qloballaşmanın assimilyasiya
prosesinin təsiri ilə öz identikliyini tədricən itirir. Yaxud öz identikliyinə qapanaraq ətraf mü-

hitdən təcrid olunan fərd və ya cəmiyyət də eyni
nəticə ilə üzləşir. Sosiopsixoloji tarazlıq, mürəkkəb bir sistem kimi yalnız müxtəlif psixoloji təzadların qeyri-düzxətli əlaqəsi nəticəsində formalaşır [4, 250].
Qloballaşma prosesinə cavab olaraq ortaya çıxan psixi dəyişikliklər, aparılan psixoloji
tədqiqatların nəticələrinə görə, əsasən şəxsiyyətin təməl prinsiplərinin formalaşdığı və cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərə daha həssas yaş
qrupuna aid olan gənc nəsil arasında daha aydın
nəzərə çarpır. Çünki onlar yaşlı nəsildən fərqli
olaraq ənənəvi dəyərlərə, sosial-mədəni stereotiplərə hələ tamamilə yiyələnməmiş, əsasən ailənin ənənəvi tərbiyəsi altında böyüyən uşaq və
yeniyetmələrdən fərqli olaraq, nisbətən cəmiyyətin sosial-mədəni həyatı ilə daha yaxından
bağlı olan yaş qrupuna aiddirlər. Bu baxımdan
qloballaşma psixologiyası, gənc nəslin psixikasında və onun şəxsiyyətinin formalaşmasında
daha aktiv təsir etmək imkanlarına malikdir.
Gənc nəslin yaşlı nəsildən fərqli olaraq zaman
və məkan duyumunda fərqli cəhətlər mövcuddur. Çünki onlar postmodernizmin məkansızlıq
prinsipinə uyğun olaraq, yeni informasiya texnologiyalarına yiyələnməklə, aktiv şəkildə qarşılarına çıxan bütün məkan maneələrini asanlıqla aradan qaldıra bilir və psixoloji olaraq vahid
qlobal məkanın sakininə çevrilirlər. Mövcud
psixoloji transformasiya prosesinə adaptasiya
olmayan yaşlı nəslin dəyərləri, artıq gənc nəslin
mənimsədiyi yeni dəyərlər sistemi ilə ailə, cəmiyyət miqyasında toqquşur. Hər bir cəmiyyətin
daxilində gərgin psixoloji durumlarla müşayiət
olunan bu sosial-mədəni hadisələr, dünya miqyasında ənənəvi və qeyri-ənənəvi cəmiyyətlər,
dövlətlər, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında da baş verir. Bu isə şəxsiyyət, ailə, cəmiyyət və dünya müstəvisində formalaşmaqda olan
yeni psixoloji sistemlərin varlığından xəbər
verir. Bu proseslərin sosial-psixoloji aspektdən
araşdırılmasının böyük elmi əhəmiyyəti vardır.
Təsir əks təsirə bərabərdir. Bu gün intensivləşən qloballaşma prosesi, özünün əks təsirini
təşkil edən antiqloballaşma prosesini də gücləndirir. Qloballaşma və antiqloballaşma qarşıdurması bəşəriyyətin «üfüqi və şaquli» inkişaf
meyllərini tərənnüm edir. Öz dəyərlərinə sosiopsixoloji baxımdan ümumbəşərilik və obyektiv
«sivilizasiyalı inkişaf» statusu qazandıraraq,
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«digərləri»nin inkişaf yolunu müəyyənləşdirənlər, dünya nizamında antiqloballaşma prosesinin
alternativi olan yeni tarixi sivilizasiya formalarının yaranmasına və müvafıq sosial normaların
formalaşması ilə müşayiət olunan digər alternativ «transformasiyalı inkişaf» prosesinin ortaya
çıxmasına psixoloji zəmin hazırlayırlar. İnteqrasiya, assimlyasiya, diferensiasiya kimi sosial-tarixi proseslərin sinergetik təhlili, qloballaşma
prosesində ortaya çıxan bir çox sosial-psixoloji
problemlərin obyektiv səbəblərinin də mövcud
olduğunu söyləməyə əsas verir.
Sosial sistemləri yaradan sosial birlik formaları, müxtəlif sosial qruplar və nəhayət onların
varlığını təşkil edən fərdlər, çoxvariantlı psixoloji
mühitdə inkişaf prosesində olan sistemlər kimi
zəruri olaraq funksional fəaliyyətini təmin etməyi
bacaran altsistemlərə bölünür, dünyada fəaliyyət
göstərən hər hansı bir sosial birlik forması yeni
yaranan müxtəlif fəaliyyət növlərini mənimsəyərək yeni mədəni təkamülün başlanğıcını qoyur.
Funksiyaların psixoloji bölünmə prosesi (diferensiasiya) sonra iqtisadi və sosial sahələrdə də müşayiət olunur. Sistemin mövcudluğu üçün, sosiopsixoloji inteqrasiya mexanizmi fəallaşır və
daxildə olan sosial qruplar (altsistemlər) arasında
qarşılıqlı tənzimləmə əlaqələri güclənir. Yəni
sosial mühitdə tarixi şəraitdən asılı olaraq müxtəlif sosial birlik formaları inkişaf etməyə başlayır.
Müasir dövrdə mövcud sosial birlik formaları
metasistemlərdə, ümumbəşəri birlik formalarında
birləşməyə doğru inteqrasiya edir. İnteqrasiya
prosesini daima diferensiasiya prosesi müşayiət
edir ki, bu da ümumi bir qanunauyğunluğun tərkib hissəsi kimi dərk oluna bilər. Bu baxımdan
vahid bir sistemin varlığını təmin edən diferensiasiya və inteqrasiya prosesləri təbii universal
bir qanunauyğunluq prinsipləri kimi, hər bir epistomoloji dualizm ideyalarının, psixoloji təzadların fövqündədir.
Müxtəlif milli dövlətlərin, mədəniyyət və
sivilizasiyaların qeyri-homogenliyi, onların unikallığı, özünəməxsusluğu vahid sistemin psixoloji mürəkkəbliyini və sosiopsixoloji müxtəlifliyinin vəhdətini təşkil edən mövcudluq formalarıdır. Bu həmçinin fərdin psixoloji olaraq tam sistem kimi mövcudluğunu təmin edir. Homogenlik
əslində şəxsiyyətin və bütün sistemlərin məhvi
deməkdir. Çünki sistemi təşkil edən altsistemlərin azalması, homogenləşməsi sistemin müxtəlif120

lik, rəngarənglik prinsipinə əsaslanan mövcudluq
formasına ziddir. Bu obyektiv prinsip insan şəxsiyyətinin mövcudluq forması kimi özünü müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiyaların timsalında
büruzə verir.
Müasir dünya nizamı, sosiopsixoloji dəyişikliklərlə müşayiət olunan qloballaşma və antiqloballaşma prosesinin ətrafında formalaşır.
L.Qumilyov bu cür nəhəng tarixi proseslərin
pasionar tarixi şəxsiyyətlərin təsiri ilə deyil, təbiətin universal qanunauyğunluqları ilə bağlı olduğunu bildirir [5, 336]. Bu prosesləri subyektiv
və ya obyektiv səbəblərlə bağlayan tədqiqatçılardan fərqli olaraq, biz bu tarixi prosesdə hər iki
amilin mövcud olduğunu və onların bir-birindən
ayrı şəkildə deyil, vahid sistem daxilində müəyyən bir qanunauyğunluq şəraitində sosiopsixoloji
baxımdan biri-birini tamamladıqlarını düşünürük. Tarixi proseslərə öz mənfəətləri istiqamətində müdaxilə edən qüvvələrin varlığını, yaxud tarix səhnəsində bir-birini əvəz edən siyasi-ideoloji
qarşıdurmaları ümumi qanunauyğunluq prinsipinin fövqündə olan subyektiv bir hadisə kimi qiymətləndirmirik. Bunu söyləməyə əsas verən
sistemli yanaşmanın, sinergetik tədqiqatların gəldiyi ümumi elmi nəticələrdir.
Qloballaşmanın obyektiv məzmununu təşkil edən subyektiv sosiopsixoloji faktorlar, özünütəşkil edən sosial sistemlərin mərkəzində dayanır. K.Yunqa görə, qloballaşma ideyası bizim
şüurumuzun arxetip qatlarını, kollektiv şüuraltı
sahəmizi təşkil edir. İnsan psixologiyasına xas
olan hakimiyyət hərisliyi, şuüraltı sə-viyyədə
arxetipin fəallaşmasına şərait yaradır. Təbii hakimiyyət hərisliyi hissi, postmodernist cəmiyyətdə
modernizmin pozitivizm, avropasentrizm kimi
bilinən iyerarxik diktaturasından xilas olur və
ənənəvi şüurun daxilində mövcud olan arxetiplərin fəallaşmasına, yaxud onların «hakimiyyətə
can atmasına» şərait yaradır. Sistem daxilində
hərtərəfli unifikasiya prosesindən özünün varlığını maksimum şəkildə mühafızə etməyə çalışan
sosial altsistemlər, şüuraltı arxetiplər yaranmış
tarixi şəraitdən bir fürsət kimi istifadə etməyə səy
göstərirlər. Bunun nəticəsi kimi, qeyri-ənənəvi
psixoloji fenomenlər ənənəvi sistemlərdə öz varlığını təsdiq edir və ya müstəqil sistemlər kimi öz
mövcudiyyətlərini davam etdirməyə çalışırlar.
Bu qloballaşmanın gətirdiyi sosiopsixoloji diferensiasiya prosesi ilə əlaqədardır. Buna, XX əsrin

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 5, 2017

Qloballaşma və onun sosial-psixoloji təhlili

ortalarından dünyada qloballaşma prosesi ilə
paralel etnik separatizm meyllərinin sürətlənməsini misal göstərə bilərik. Diferensiasiya prosesi
mövcud sistemlərin müxtəlif altsistemlərə dağılması və yenidən onların yeni sistemlərdə inteqrasiyası nəticəsində strukturlaşması ilə müşayiət
olunan vahid tarixi prosesin müxtəlif təzahür formalarından biridir.
Lakin ənənəvi sosial-mədəni dəyərlərin
aradan qalxması, kollektiv şüuraltı səviyyədə
mövcud olan arxetiplərin fəallaşmasına şərait
yaradır. Çünki şüuraltı səviyyədə mövcud olan
arxaizmlər (kiçik və arxaik altsistemlər) öz varlığını yeni özünütəşkil formalarında davam etdirirlər. Bu yeni psixikanın formalaşması ərəfəsində ortaya çıxır. Bunun müsbət və mənfi tərəfləri
mövcuddur. Bu günün reallığı ilə barışmayan
bir çox dini, siyasi-ideoloji qüvvələr transformasiyalı inkişaf yolunu tutmaq əvəzinə, keçmişə
istiqamət götürürlər. Bununla onlar mövcud psixoloji problemlərin daha da dərinləşməsinə bir
növ şərait yaratmış olurlar. Bu baxımdan yerli
mədəniyyətdən qidalanaraq tayfa, sinif, təbəqə
fərqlərini tədricən aradan qaldıran gələcək yönümlü milli inkişaf, keçmişə yönələn arxaik
yaddaş mədəniyyəti ilə səciyyələnən etnik separatizm ilə toqquşur. Beləliklə, qloballaşma rəngə, etnik mədəniyyətə və digər fəralərə əsaslanan sosial-mədəni elementləri psixoloji zəmində
qabartmaqla, tarixi-mədəni arxetip yaddaşı dirçəldir və orada modernizm tərəfindən kənarlaşdırılan arxaik elementlərlə əlaqəyə girir. İnsan
və cəmiyyət, öz istəyi ilə real maraqlarına zidd
olan simvolik həzzlərə, yaxud postmodernizmin
motivsizlik mühitinə aludə olur [6, 101]. Bu
mühitdə nigilizm əhval-ruhiyyəsinin güclənməsi, akultirizasiya, desakralizasiya, nekrofiliya
kimi gərgin sosiopsixoloji proseslərin dərinləşməsi, yeni əbədi dəyər axtarışı ilə əlaqədar
psixoloji durumların yaranmasına şərait yaradır.
Buna görə də, müasir psixologiyada insan psixikasının yeni inkişaf mərhələsinin insanlararası
münasibətləri yüksək səviyyədə tənzimləyən
ruhaniyyət fenomeni ilə bağlı olacağını irəli
sürən ciddi tədqiqatlar mövcuddur.
Qloballaşma mühiti özünü daha çox internet şəbəkələrinin yaratdığı virtual dünyada nümayiş etdirir. Bu baxımdan internet hal-hazırda
bilik və hakimiyyət arasında müxtəlif qarşılıqlı
əlaqələr mərkəzinə çevrilir və qloballaşma ilə

bağlı bütün sahələrdə unifikasiya prosesinin
daha da intensivləşməsinə şərait yaradır [7,
101]. Mişel Fuko kompüterləşmə dövründə bilik
məsələsinin hakimiyyət uğrunda mübarizədə
ümdə məsələ olduğunu ortaya qoyur. Buna görə
internet bir çox milli dövlətlərin hakimiyyət dairələri üçün təhlükə mənbəyinə çevrilir [8, 48].
Çünki internet vasitəsi ilə cərəyan edən müasir
qlobal proseslər sosial-mədəni strukturları lokal
çərçivədən çıxararaq qeyri-lokal virtual məkana
cəlb edir və tədricən müəyyən coğrafi, mədəni
anlamlar daşıyan sosial strukturlar (dövlət, sivilizasiya) öz məzmunundan ayrılaraq formal
xarakter daşımağa başlayır.
XXI əsrin informasiya cəmiyyəti mərhələsində əsas hakimiyyət mənbəyi bilikdir. Məhz
onun vasitəsilə dünyanın qlobal müasir idarəolunması sistemi formalaşır. Postmodern cəmiyyətdə texnoloji transformasiyalar biliyin təbiətinə
böyük təsir edir və nəticədə biliyin statusu dəyişir. Universal bilikdən imtina edən postmodernistlər (Liotar, Rorti və s.), bir-birini tamamlayan
və özünü müxtəlif psixoloji paradiqmalararası
dialoqda göstərən biliklərin müxtəlifliyi prinsipini dəstəkləyərək, M.Fukonun biliyin konkret
zaman və məkanın məhsulu olması ilə bağlı fikrinə tərəf çıxırlar. J.A.Liotar yeni durumla əlaqədar
biliyin mübadilə vasitəsi kimi satılıb alman bir
məhsula çevrilməsindən xəbər verir.
Bu gün əsasən gələcəyin qurucuları hesab
olunan gənclər arasında biliyin və dünyagörüşünün əsas mənbəyinin internet olduğunu nəzərə
alsaq, onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında dövlətin nə qədər böyük bir məsuliyyət daşıdığını təsəvvür etmək olar. İnsan psixologiyasının transformasiyası şəraitində milli-mənəvi dəyərlərin yeni təlim-tərbiyə metodları əsasında
paralel inkişafı strateji bir məsələ kimi böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Qloballaşma şəraitində postmodernizmin
əsas psixoloji təsir vasitəsi olan internetin psixoloji mənfi cəhətləri ilə yanaşı, bir çox müsbət
cəhətləri də vardır. Dünyanı internet vasitəsi ilə
qəbul edən insanın, xüsusilə gənc nəslin qarşısında yeni virtual dünya mənzərəsi yaranır, ictimai mühit fərdi səviyyədə tərənnüm olunur,
şəxs universal sistemə daxil olmaqla daxili və
xarici məkanlar arasında olan psixoloji sərhədləri aşır, onun ənənəvi işarə sistemləri barədə formalaşan təsəvvürləri dəyişir, hər bir irq, millət,
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fərd, mədəniyyət, yaş qrupu, ərazi bu məkanda
öz virtual «reallığını» yaradır, böyük informasiya kütləsində qərq olan insan seçim problemi ilə
üzləşir və nəticədə bu psixoloji dəyişikliklər, cəmiyyətdə qlobal transformasiya proseslərinin
yaranmasına şərait yaradır.
Qloballaşma tərəfdarları dünyada gedən
qloballaşma prosesinin obyektiv-pozitiv xarakter daşıdığını, onun totalitar köləlikdən azadlığa,
tayfa fanatizmindən dözümlülüyə, ənənəvi nadanlıqdan rasional maarifçiliyə aparan yol olduğunu bildirirlər. Postmodernist yönümlü qlobalistlər neofreydistlərin ardınca mədəni motivizasiyanın müxtəlif mədəniyyətlər arasında əlaqələrin yaranmasında əngəl olduğunu, instinkt və
cismaniliyin isə qloballaşmaya şərait yaratdığını
qeyd edirlər. Əslində ənənəvi əxlaqi mədəniyyət
sistemlərinin psixikasına açıq instinkt formaları
(pornoqrafiq saytlar, aqressiv oyunlar) ilə təsir
etmək, onların azadlıq və inkişaflarının təməl
prinsiplərinə ziddir. Çünki ənənəvi şərq təfəkküründə formalaşan azadlıq ideyası, aşağıdan yuxarıya yəni instinktlərdən qurtulmaq yolu ilə
əldə olunursa, yeni postmodernist psixologiya
bunun əksini edir. Bu əks mübarizə özünü informasiya müharibəsini tərkib hissəsi kimi mənəvi
dəyərlərin psixoloji yol ilə aradan qaldırılmasında göstərir. Bu psixoloji eksperiment dünyanın və ya hər hansı bir mədəni məkanın insanlarının şüurunu informasiya texnologiyasının total
şəbəkə toru ilə nəzarət altında saxlayıb manipulyasiya edərək, aqressiya yaratmağı və nəticədə
mədəni məkanı geopolitik boşluğa çevirib, oradakı insanı kibernetik sistemin bir elementinə
çevirməyi, informasiya-psixoloji müharibələr
yolu ilə kütlənin şüuruna həmlə edib, xalqların
milli-mənəvi dəyərlərini sıradan çıxarmağı, onların milli-mənəvi inkişafının qarşısını almağı
qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bu məsələlər antiqlobalistlər tərəfindən tədqiq olunaraq, milli
təhlükəsizliyin ən vacib məsələsi kimi təqdim
olunur. Bu baxımdan informasiya təhlükəsizliyi
ilə bağlı mükəmməl dövlət proqramının olmasına və psixoloji problemlərin həmin proqramda
geniş təhlil olunmasına böyük ehtiyac vardır.
Çünki müasir psixoloji tədqiqatlar sübut edir ki,
kompüter informasiya sistemi insan psixikasına
qalyusinogenlərdən daha güclü təsir edir. Bunun
nəticəsi olaraq cəmiyyətdə tənhalıq, intihar, psixofizioloji xəstəliklər, aqressiya, soyuqqanlı
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cinayətlər, narkomaniya, boşanma problemləri
ortaya çıxır.
Şəxsiyyətin formalaşmasında onun təməl
ehtiyaclarının təmin olunması məsələsi də dayanır. Müasir kapitalizm şəraitində işsizlik, gəlir
bölgüsündə disbalans və qeyri-davamlı inkişaf,
eyni zamanda insanın öz fitri keyfiyyətlərindən
məhrum edilərək, yalnız «iqtisadi varlıq» (homo
ekonomik) kimi səciyyələndirən sosial-iqtisadi
modellərin tətbiqi, milli-mənəvi dəyərlərin aradan qaldırılması problemləri, sosial inkişafın
psixoloji tənzimləməsində müəyyən problemlər
ortaya çıxarır. Bu problemlər daxildə psixoloji
müqavimət mexanizminin zəifləməsinə və ənənəvi sistemin parçalanmasına şərait yaradır.
Təbii ki, bu təsirə psixoloji müqavimət edə bilməyən insanlar, sosial birliklər bölünərək, qloballaşma sisteminə assimilyasiya olunurlar. Bu
baxımdan hər bir xalqın milli-mənəvi dəyərləri,
onun mövcudluq forması kimi strateji əhəmiyyət daşıyır [9, 41]. Çünki sosial sistemin mövcudluğu, onun milli-mənəvi dəyərlərinə əsaslanan sosiopsixoloji vəhdətinin qorunub saxlanılmasından asılıdır. Sistem daxilində vəhdəti təmin edən fundamental funksional mexanizm,
bölünmə prosesinə qarşı psixoloji müqavimət
gücünü itirməməlidir. Əks təqdirdə, sosial və
fərdi sistemin məhvi labüddür.
İctimai həyatın unifikasiyası öz əksini
qərb demokratiyasının ümumbəşərilik, pozitivlik, müasirlik, ədalətlilik, tərəqqipərvərlik kimi
universallaşan prinsiplərində tapır. Bunun fövqündə olan digər sosial-mədəni modellər «biz –
onlar» psixoloji prinsipinə əsasən gerilik, totalitarizm, ətalət və başqa bu kimi əks mənalarla
eyniləşdirilir. Alternativ variantın olmadığını
təlqin edən qloballaşma psixologiyası, qərb adamında, xüsusilə amerikanlarda qürur hissinin
artmasına, dövlətinin beynəlxalq aləmdə fəaliyyətinə müsbət mənada haqq qazandırmasına
şərait yaratdığı halda, «digərləri»nin psixikasına
mənfi təsir göstərir. Sosial qloballaşma problemləri ilə məşğul olan adaptiv psixoloji nəzəriyyələr, fərd-cəmiyyət münasibətlərini subyektobyekt münasibətləri çərçivəsində araşdıraraq,
müasir durumda istehlakçı mədəniyyətə aid olan
fərd və cəmiyyətlərin norma yaratmaq funksiyasından məhrum olduqlarını müəyyənləşdirir. Öz
unikallığını, ənənəvi dəyərlərini itirməkdən çəkinən kiçik mədəniyyət və sivilizasiyalar, öz si-
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yasi-iqtisadi müstəqilliyini qorumağa çalışan
milli dövlətlər üçün qloballaşma adətən təhlükə
mənbəyi sayılır. Onun təsirinə adekvat olan «digərləri»nin sosiopsixoloji əks təsir mexanizmi
formalaşır. İqtisadi və mədəni assimlyasiya yolu
ilə genişlənən qloballaşma prosesini təmsil edən
güclü ölkələr, bunu etmək iqtidarında olmayan
zəif ölkələrin, şəhər gəncləri kənddə olanların,
hörmətli peşə sahibləri əhəmiyyətini itirmiş peşə
sahiblərinin qibtə obyektinə çevrilir və onlara
bənzəmək meylləri artır. Dünya nizamının mərkəz və perifiyası məhz bu prinsip üzərində formalaşır. Perifiyada qalan qruplar kütləvi şəkildə
sosiomədəni özgələşmə, lazımsızlıq, uğursuzluq
kimi psixoloji problemlərlə, perifiyadan mərkəzə yaxınlaşanlar «avanqardların» onların şüurunda yaratdığı qeyri-real, utopist, xəyali gözləmə sindromunun şoku ilə üzləşirlər. Qloballaşmanın inteqrasiya və ya təcrid ilə əlaqədar qarşıya qoyduğu dilemmatik psixoloji durum, bir çox
separatizm formaları ilə səciyyələnən sosiopsixoloji gərginliklərin yaranmasına və onların
sürətlə genişlənməsinə şərait yaradır.
Qloballaşma öz inkişafı ilə öz alternativ
variantlarının yaranmasına şərait yaradır. Antiqloballaşma dalğası altında yaranan yeni transformasiyalı inkişaf prosesi, daha çox müsbət
obyektiv tarixi inkişaf meyllərini təmsil edir.
Qloballaşma sosial həyata bazar iqtisadiyyatının
gərgin psixoloji rəqabətini, qeyri-davamlı inkişafın sosial-psixoloji problemlərini gətirdiyi halda, transformasiyalı inkişaf qarşılıqlı əməkdaşlıq və mənfəətə əsaslanan sosial inkişaf psixologiyasına əsaslanır. Bu iki alternativ sosial inkişaf prosesləri müxtəlif psixi inkişaf meyllərini
formalaşdırır. Sosial qlobalizmin psixoloji əsasında sosial və fərdi adaptiv mövcudluq normaları, sosial davranış modellərinin formalaşmasında inhisarlaşma meylləri müşahidə olunur.
Psixoloji tədqiqatların əsas vəzifəsi insanın
müxtəlif cəmiyyət modellərinə adaptasiyasının
səmərəli üsullarını müəyyənləşdirməkdir.

Qloballaşmanın təsiri ilə assimlyasiya
olunmaq təhlükəsi ilə qarşılaşan ölkələrdə
sosial-psixoloji enerji kütləsi müxtəlif formalarda strukturlaşır. Tranformasiyalı inkişaf yolunu
tutan dövlət və sivilizasiyalar qloballaşma şəraitində öz dini və milli dəyərlərinə əsaslanan matrisalarını qorumaq şərti ilə inteqrasiyanın özünəməxsus strateji yollarını seçirlər. Məsələn, Hindistan psixoloji olaraq introvert mədəniyyət
daşıyıcısı olmasına baxmayaraq, öz varlığını
(matrisa) qorumaq üçün kiçik və orta texnoloji
innovasiyalarla "asta inkişaf" yolunu seçmiş və
bununla sosial özünüqoruma instinktinin özünəməxsus bir formasını tapmışdır. Çünki sürətli
inteqrasiya prosesi, matrisanın öz məzmunundan ayrılaraq formal xarakter daşımasına səbəb
olan gərgin psixoloji bir durumun yaranmasına
səbəb ola bilər. Nəticədə qlobal identiklik formal xarakter daşıyan milli identikliyin matrisasına çevrilə bilər.
Mövzunun aktuallığı. Problemin tədqiqi,
Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların tarixinin və
müasir sosial-psixoloji problemlərinin daha dərindən
öyrənilməsi, respublikada milli dövlət quruculuğuna
mane olan separatçılıq meyillərinin sosial-psixoloji,
sosial-mədəni səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi və
onların aradan qaldırılması istiqamətində adekvat
addımlar atılması baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Elmi yeniliyi. Separatçılıq bir sosial fenomen
kimi politologiya və sosiologiya sahəsində qismən
araşdırılmışdır. Biz ilk dəfə burada separatçılıq probleminin sosial-psixoloji məsələlərini qloballaşma
proseslərinin dinamikasında sistemli şəkildə araşdırmışıq.
Praktik əhəmiyyəti. Separatçılıq problemi ilə
əlaqədar gələcək tədqiqat işlərində; - etnopsixoloji,
etnosiyasi, etnososial problem və proseslərin tədqiqində; - milli və regional siyasətin formalaşdırılmasında, etnoslararası münasibətlərin tənzimlənməsi
ilə bağlı dövlət proqramlarının hazırlanmasında,
milli inkişaf və milli təhlükəsizlik məsələlərinin
həllində istifadə etmək olar.
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И.M. Бaйpaмoв
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ COЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ AHAЛИЗ
PEЗЮME
Глобализационные и трансформационные типы социального развития резко отличаются по роли человека в каждом из них. Роль человека в глобализационных процессах сводится к нерефлексивному и безоценочному принятию метасоциальных норм. Внутри самого глобализационного процесса
человек выступает как его агент, проводник, как функция, обеспечивающая глобализацию. Но от воли и сознания конкретного человека глобализационный процесс не зависит. Такое существование человека обеспечивается цивилизационным сознанием как способом приведения индивидуальной нормы к норме метасоциальной.
I.M. Bayramov
THE GLOBALIZATION AND ITS SOCIAL – PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
SUMMARY
Globalization and transformation types of social development sharply differ for its role in every
person’s life. The role of the person in globalizations processes leads to irreflexive acceptance of metasocial
norms. Inside the globalization process the person acts as {its} agent, a conductor, as the function of
providing globalization. But globalization process does not depend on person’s will and consciousnesses.
The existence of such person provides sivilazation with consciousness as in the way of reduction of
individual norm to norm metasocial.
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Qərar qəbulu problemi həmişə risklə, risk
problemi ilə bağlılıqda olur. Hətta bütün amillərin kompleks şəkildə nəzərə alındığı təqdirdə də
belə riskdən yayınmaq mümkün olmur. Qərar
qəbul edən subyektin intellektual potensialı riskin səviyyəsini aşağı sala bilər, amma onun tam
şəkildə aradan qaldırılması mümkünsüzdür.
Belə ki, qəbul edilmiş qərarın reallaşması prosesi, bir qayda olaraq, qeyri-müəyyənliyin müəyyən dərəcədə qərarlaşdığı situasiyada baş verir.
Qeyri-müəyyənlik-situasion və şəxsi amillərin
qarşılıqlı təsirinin, əldə ediləcək nəticələrin dəqiq proqnozlaşdırılması imkanlarının yoxluğundan qaynaqlanır.
Qəbul edilmiş qərarların tətbiqinin effektivlik dərəcəsinin ehtimallı xarakter daşımasını
“Prospektlər nəzəriyyəsi” [7, 138] çərçivəsində
şərh etmək olar. Nəyə görə insanlar məğlub olanda daha çox reaksiya verirlər, uğur qazandıqda
isə məğlubiyyətə nisbətən az reaksiya göstərirlər.
Nəticədə “zərərin qəbul olunmaması” anlayışı
formalaşdı. Bu anlayış iqtisadi davranış tədqiqatları sahəsində əsaslı yerlərdən birini tutdu. Müəyyənləşmişdir ki, insanlar rasional şəkildə “uğur”
və “zərər”in həcmini qiymətləndirə bilmirlər.

Əvvəla, insanlar şəraitin ekvivalentlərinə,
zərəri və ya uğuru fərqli şəkildə qiymətləndirirlər. Nəticədə, vəziyyətin dəyişməsini assimetrik
reaksiya adlandırırlar. İnsan zərərdən qorxur,
zərər çəkməmələri üçün risk edirlər, lakin bu o
demək deyil ki, onlar öz mənfəətlərinə görə riskə meyllidirlər. İkincisi, eksperimentlər sübut
etmişdir ki, insanlar mümkünlüyün qiymətləndirilməsində adətən səhvə yol verirlər: onlar baş
verəcək hadisələri lazımi səviyyədə qiymətləndirə bilmirlər, lakin ehtimal vəziyyətində
olan hadisələri isə yüksək qiymətləndirirlər. Bu
aspektdən maraqlı bir qanunauyğunluq aşkar
etmişlər: hətta ehtimal nəzəriyyəsini yaxşı bilən
riyaziyyatçı tələbələr belə real həyati şəraitdə öz
biliklərindən istifadə etmirlər, onlar bu vəziyyətdə müəyyənləşən stereotiplərlə, zehniyyətləri
ilə və emosiyalarla çıxış edirlər.
Digər tərəfdən məlumdur ki, bilik və təcrübənin artımı düzgün qərarların qəbulu prosesində müxtəlif məzmunlu imkanların çoxalması
ilə müşayiət olunur. Amma, digər tərəfdən əvvəlki “qaydaların” dəstəklənməsi məsrəfləri də
artır və onların keçmişdə analoqu olmayan yeni
qərarların axtarışı prosesində effektiv istifadə
qabiliyyəti labüd olaraq aşağı düşür [2, 139].
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intellekt
Yığılmış bilik və təcrübə

Səviyyə……………

kreativlik
yaş dövrü
Şəkil 1. Tərəflərarası funksional bağlılıq.
Qrafikdən də, göründüyü kimi, insana münasibətdə təsvir etdiyimiz situasiya kreativliyin
azalması (əsəb sisteminin qocalması effekti) və
eləcə də, intellektual səviyyənin aşağı düşməsi
ilə yekunlaşır. Bu proses, əslində qaçılmazdır.
Bu nəzəriyyə alternativlər sırasından həll
variantının seçiminin əvvəlcədən məlum olan
ehtimalla psixoloji requlyasiya proseslərinin
təhlilini nəzərdən keçirməyə imkan verir. Bu
əsasda da, baş verəcək hadisənin subyektiv ehtimallılığı və subyekt dəyərliliyi təmin olunur.
Mövcud psixoloji ədəbiyyatın tədqiqi göstərir ki, qərar qəbulunun riskli müstəviyə doğru yerdəyişməsi, əslində qrupdaxili qarşılıqlı təsirin və
ona adekvat olan diskussiyanın nəticəsi, başqa
sözlə qrup prosesinin “məhsulu” kimi çıxış edir.
Və, bu aspektdən riskə doğru hərəkət fenomeninin
şərhi üç hipotezdə öz əksini tapmaqdadır:
1. Məsuliyyətin diffuziyası hipotezi: Qrup
diskussiyası qrup üzvləri arasında emosional
kontakt doğurmaqla, ona səbəb ola bilər ki, hər bir
üzv daha az məsuliyyət daşıdığını hiss edər (qərar
bütün qrup tərəfindən qəbul olunur və təbii olaraq,
məsuliyyət bütünlüklə qrupun üzərində qalır);
2. Liderlik hipotezi: Qrup riskinin yekun
səviyyəsi liderin bütövlükdə qrupa təsirinin nəticəsi kimi formalaşır;
3. Riskin dəyər hipotezi: Riskin sosial əhəmiyyətliliyi ideyasına söykənir. Adətən, müəyyən ehtiyatlılıqla hərəkət edən individumlar, öz
qabiliyyətləri haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq xatirinə daha böyük riskə getməyə cəhd
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göstərirlər. Bu hipotezin reallaşması bir sıra
şərtlərin – məsələn, diskussiyada arqumentləşdirmənin xarakterinin nəzərə alınması – dəqiqləşdirmə aspektindən modifikasiyasını özündə
ehtiva edir.
Y.Kozeletskinin [3, 164] fikrincə, riskə
doğru hərəkətin yuxarıda təsvir etdiyimiz şərhləri nəinki rəqabətdə deyildirlər, əksinə, bir – birini tamamlayırlar. Beləliklə, ümumi olan şey
ondan ibarətdir ki, riskə doğru hərəkət qrup
diskussiyasının nəticəsi kimi çıxış edir.
Eyni zamanda, gəlinən qənaət mütləq anlam daşımır. Belə ki, qrup məsələsinin (problemin) tipi və məzmunundan asılı olaraq, qərar
qəbulu prosesi ehtiyatlılıq yönümündə də gedə
bilər. Digər tərəfdən, S.Moskovisinin [5, 125135] və M.Zavalloninin də göstərdiyi kimi, bu
halda “ya – ya” tipli yönəlmələr olmaya da bilər. Sadəcə olaraq qrup üzvlərinin (diskussiyanın) baxışlarında diskussiyaya qədərki rəylərin
güclənməsi (ilkin müəyyənləşdirilən yönümdə)
tipli hərəkətin olması mümkündür.
D.Pruittinin [6, 339] fikrincə, “riskə doğru
hərəkət” termininin daha geniş anlam verən “seçimdə hərəkət” yaxud “qrupun təsiri nəticəsində
hərəkət” anlayışları ilə əvəzlənməsi daha məqsədəuyğun olardı.
Qərar qəbulu prosesinə xüsusi təsir göstərmək iqtidarında olan psixoloji mexanizmlərə
aşağıdakıları aid etmək olar:
1. Təfəkkürün xüsusiyyətləri: Məntiq, yaradıcılıq qabiliyyəti, düşüncə tezliyi və s.
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2. Motivasiya: Bu və ya digər qərarın qəbulunda maraqlılıq dərəcəsi;
3. Şəxsi xüsusiyyətlər: Özünüqiymətləndirmə səviyyəsi, narahatlıq və s.
4. İşgüzar xüsusiyyətlər: Məsuliyyətlilik,
inadkarlıq, müstəqillik, ünsiyyətçi olma və s.
5. Dəyərlər və qaydalar: Konkret hərəkətə
yaxud fəaliyyətə “təhrik” edən, prioritet seçiminin əsasında dayanan dəyərlər;
6. Etik prinsiplər: Ədalətlilik, düzgünlük,
insanlara diqqət və s.
İ.Steyner yanaşmasına görə fərdi qabiliyyət – qrup üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Eyni zamanda, hesab edilir ki, gerçək məhsuldarlıq heç də həmişə potensial məhsuldarlığa
uyğun olmur. Və, qeyd edilən uyğunluğun əldə
olunması yalnız o halda gerçəkləşə bilər ki, qrupun sərəncamında olan resurslardan effektiv şəkildə istifadə olunsun. Uyğunsuzluğu yaradan
əsas səbəb – yalnız qrup prosesləridir. Bu qəbildən olan proseslər iki növ itkilərə gətirib çıxarır:
1. Motivasiya ilə bağlı olan (qrup üzvləri
prosesdə tam gücləri ilə iştirak etmirlər);
2. Koordinasiya xarakterli olanlar (üzvlərarası fəaliyyətin razılaşdırılması pozulur yaxud
qeyri-effektiv strategiya tətbiq olunur).
Psixoloji keyfiyyətlərin (təfəkkürün məhsuldarlığı və tənqidiliyi) uyğunluq dərəcəsindən
asılı olaraq qərar qəbulunun 5 tipini fərqləndirirlər: [1, 93]
1. İmpulsiv qərar (təfəkkürün məhsuldarlığı dominantdır);
2. Riskli qərar;
3. Tarazlayıcı qərar;
4. Ehtiyatlı qərar;
5. Ətalətli qərar (təfəkkürün tənqidiliyi
dominantdır).
Təfəkkürün məhsuldarlığı – yeni təkliflərin, hipotez və innovasiyaların işlənib hazırlanmasını özündə ehtiva edir. Təfəkkürün tənqidiliyi isə - müxtəlif təkliflərin, hipotezlərin ciddi
şəkildə yoxlanılmasını həyata keçirir.
Qərar qəbulu, bir qayda olaraq, konkret fəaliyyətin müvəffəqiyyətli sonluğunu əldə etməyə
yönəlir. Və, müvəffəqiyyət, istənilən fəaliyyət sferasında, təkcə qabiliyyət, bacarıq, biliklərdən deyil, eləcə də fəaliyyətin motivasiyasından asılılıqdadır. Bu anlamda motivasiyanın səviyyələri fərqli məzmun formalaşdırmaq iqtidarındadır:

1. Motivasiyanın yüksək səviyyəsi: əldə edilən nailiyyətin əhəmiyyətliliyi; Nailiyyətə olan
inam (ümid); Nailiyyətin əldə olunması ehtimalının subyektiv qiymətləndirilməsi.
2. Qərar qəbul edən subyekt nailiyyətə
(yetişmə motivasiyası ilə) optimal həll variantını
tapmağa çalışır. Bu motivasiya qərar qəbul edən
şəxsə xas olan üstünlük və məhdudiyyətləri
eləcə də peşəkar qərarların qəbulu üzrə məsuliyyəti müəyyənləşdirir.
3. Güclü motivasiya səviyyəsi: Yüksək
nəticələrə çatma istəyi; Hər şeyi yaxşı formada
yaratmaq istəyi; Çətin məsələlərin seçimi və onları həll etmə arzusu; öz ustalığını təkmilləşdirmək istəyi.
4. Aşağı səviyyəli motivasiya yaxud müvəffəqiyyətsizlikdən qaçma motivasiyası: Nailiyyətə
çatmanın daha asan yollarının seçilməsi.
Alternativ qərarların nəticələrinin qiymətləndirilməsi heç də həmişə intellektual aktivlik
prosesində baş vermir. Belə ki, problemin həlli
üsulunun seçilməsi, intellektual aktivliklə yanaşı, subyektin emosional vəziyyəti ilə (avtoritetin
təsiri altında yaranan eyforiya situasiyası) stimullaşa bilər (özünəxas imkanlar və situasiyanın “necəliyini” uçota almadan). Hər iki hal,
yəni, müvəffəqiyyətə çatma yaxud müvəffəqiyyətsizlikdən qaçma motivləri şəxsiyyətə xas
olan dəyişənlərdir və onun (şəxsiyyətin) baza
xarakteristikaları ilə (özünüqiymətləndirmə, yönümlülük, dəyər oriyentasiyası, cəlbetmə və s.)
bağlılıqdadır.
Qərar qəbulu prosesində müvəffəqiyyətsizliyə uğrama, bir qayda olaraq, şəxsi amillərin
təsiri nəticəsində baş verir: Motivasiyanın aşağı
səviyyəsi; kompetentliyin olmaması, eləcə də
maddi, ictimai və psixoloji gerçəkliyin inkarı;
Eyni zamanda, əsaslandırılmayan optimizm (qərar qəbulunda), öz imkanlarının əsassız olaraq
yüksək qiymətləndirilməsi və müəyyən mənada
nailiyyətə tez çatma istəyi müvəffəqiyyətsizliyin
reallaşmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar.
Qərar qəbulu prosesində yer alan müvəffəqiyyətsizliyə münasibətdə iki yanaşmadan biri
tətbiq olunur:
1. Konstruktiv reaksiya; motivasiyanı gücləndirir və problemin effektiv həllinə canatma
istəyini, inadkarcasına yanaşmanı stimullaşdırır;
2. Destruktiv reaksiya: natamamlıq kompleksi formalaşdırır, özünüqiymətləndirmə səviy-
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yəsi aşağı düşür, gücsüzlük effekti meydana çıxır
və yekun olaraq, fəaliyyətdən imtina olunur.
3. Məlumdur ki, qrup fəaliyyətinin müvəffəqiyyətlilik dərəcəsi qrupun qarşısında qoyulan
yaxud həlli zəruri olan məsələlərin xarakterindən heç də az əhəmiyyətli asılılıqda deyildir.
Qeyd etmək lazımdır ki, həlli istənilən məsələ
birgə fəaliyyət prosesində qrup üzvlərinin qarşılıqlı təsirinin strukturunu müəyyənləşdirir,
struktur isə, öz növbəsində nəticələrə təsir göstərir. Bir sözlə, sözügedən amil qrupda qərar qəbulu prosesinin həm obyekti, həm də mənbəyi
kimi çıxış edir.
Nəticə. Nəzəri istiqamətdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsi sübut edir ki, uğur qazanmaq motivasiya-

sı yüksək olan adamlar orta səviyyədə risk etməyə
meylli olurlar. Uğursuzluqdan ehtiyat edənlər isə
risk etməyə az meyl göstərirlər. İnsanda uğur əldə
etmə motivasiyası nə qədər yüksək olarsa, onda risk
etmə dərəcəsi də aşağı düşür. Müvəffəqiyyətə daha
çox ümid edənlər adətən risk etməkdən qaçırlar. Bu
da onların məqsədli şəkildə istəklərinə çatmağa, risk
etməyə hazır olan, lakin uğursuzluqdan uzaq olmağa
yüksək səviyyədə motivləşən insanlarla müqayisədə,
müvəffəqiyyət əldə etməyə motivləşən və risk
etməyə hazır olanlar az hallarda uğursuzluğa düçar
olurlar. Həmçinin belə bir nəticəyə də gəldik ki,
insanların yaşı artdıqca onların bilik və təcrübə
bazaları dolmuş olur, nəticədə insanlar daha az riskli
qərar qəbul edirlər. Bu vəziyyət onları kreativlikdən
uzaqlaşdırır.
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Ф. Байрамова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И РИСКА
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется влияние риска и мотивации на эффективность принятия решений, в рамках различных теорий, выдвинутых исследователями. Люди вынуждены принимать рискованные решения на протяжении всей своей жизни. Принятие рискованных решений играет важную роль в успешных шагах в жизненной деятельности. Подчеркнута важность принятия решений под влиянием
мотивации. Результаты исследования показаны в диаграмме функциональной взаимосвязи креативности, интеллекта, знания и опыта, в зависимости от возраста.
F. Bayramova
PSYCHOLOGICAL PECULIARITY OF MOTIVATION AND RISK
IN THE PROCESS MAKING DECISION
SUMMARY
The article examines the impact of risk and motivation on the effectiveness of decision making that
took place in various theories of scientists. People are forced to take risky decisions throughout their lives.
Adopting risky decisions play an important role in successful steps in life activity. The importance of the
decisions taken under the influence of motivation was stressed, and a diagram of the functional interrelation
between creativity, intelligence, knowledge and experience, depending on age, was added.
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Hər bir dövrdə yeni nəsillərin sosial həyata hazırlığı özünəməxsus şəkildə həyata keçirilir. Bununla belə ümumi əsaslar da var ki, onları
nəzərə almadan tədris prosesi uğursuz olur.
Əsaslardan biri pedaqoji psixologiyanın prinsipləri və qaydalarıdır. Tədrisin didaktik tələblərinə
uyğun olaraq şagird-müəllim münasibətləri xüsusi psixoloji etika üzərində qurulur. Müəllimin
özünün sosial statusu, cəmiyyətdə tutduğu mövqe, yaşadığı şərait də onun əməyinin bir çox psixoloji xüsusiyyətlərini təyin edir. Bu baxımdan
texnoloji inkişaf, metodik baxımdan yenilikçilik
müəllim-şagird münasibətlərinin yeni psixoloji
xüsusiyyətlərin, o cümlədən motivasiyanın formalaşmasına təsir göstərir. Uşaq psixologiyasının özünəməxsusluğu nəzərə almaqla burada
yeni fürsətləri və imkanları üzə çıxarmaq lazımdır. Müasir innovativ texnologiyalar uşaqlarda
müxtəlif koqnitiv bacarıqların formalaşması
üçün yeni imkanlar açır. Bunun üçün müəllim
də hazırlıqlı olmalıdır.
Problemin işlənmə dərəcəsi ilə bağlı qeyd
etmək lazımdır ki, şagird-müəllim münasibətlərinin təhlilinə əksər pedaqoji və sosial-psixoloji
ədəbiyyatda yer ayırılmışdır. Görkəmli pedaqoqlar J.J.Russo, İ.H.Pestalotsi, Y.A.Komenski,
K.D.Uşinski, A.S.Makarenko, P.Blonski, psixoloqlar L.Vıqotski, İ.Loqvinov, S.Sarıçev və s.
bu sahədə geniş araşdırmalar aparmış, problemə
öz münasibətini bildirmişlər. Bütün bu təlimləri
birləşdirən vahid ideya – istər şagirdin, istərsə
də müəllimin psixoloji xüsusiyyətləri və psixoloji durumunun nəzərə alınmasıdır. Bir sıra prin-

siplər vardır ki, müəllimin peşə məharətinə aiddir və onların gözlənilməsi işdə yaxşı səmərə
verə bilər.
Aydındır ki, cəmiyyətin inkişafının hər bir
mərhələsindəfənnin, dərsin mövzusuna yeni
tələblər qoyulur ki, onun səmərəsi yüksək olsun.
Əgər dərsə olan tələblər (təşkilati, kommunikativ, psixoloji) gözlənmirsə, müəllimşagirdlə
istər qrup, istərsə də fərdi səviyyədə düzgün ünsiyyət qura bilməz.
Tədqiqatlar həm informasiya texnologiyaların tətbiqinin ümumi prinsipləri, həm də ayrıayrı fənlərin tədrisində tətbiqindən gedir [3; 4].
Problemin aktuallığı onunla bağlıdır ki, hər bir
müəllim öz peşə və şəxsiyyət bacarıqlarını maksimal dərəcədə ifadə edərək, həm də texniki və
texnoloji fəndlər, qurğular, avadanlıqlardan məharətlə istifadə edə bilsin, bu zaman həm də şagirdin fərdi xüsusiyyətləri və qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır. Tədqiqatçıların qeyd etdiyi
kimi, “tədrisdə multimedia vasitələri, avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər, kompyuter tədris
proqramları, animasiya qrafikası, rəngarəng
illüstrasiyalar uşaqların idrak aktivliyinə müsbət
təsir göstərir və yekun etibarilə şagirdlərin olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarışmalarda
göstərdikləri nəticələrin keyfiyyəti xeyli artır”
Alimlər həm də innovativ texnologiyaların ekoloji cəhətdən təsiri xüsusiyyətlərinə də diqqət
yetirirlər [2].
Bu məqalənin məqsədi pedaqoji prosesdə
müəllim-şagird münasibətlərinin müasir texnoloji yeniliklərin tətbiqi şəraitində təkmilləşdiril-
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məsi yollarının araşdırılmasıdır, həm də müasir
məktəb praktikasına müraciət əsasında bir neçə
qabaqcıl müəllimlərin topladığı təcrübənin ümumiləşdirilməsi və təhlil olunmasıdır.
Ilk əvvəl təyin olundu ki, müəllimin işi
yalnız yeni bilikləri ötürüb mənimsənilməsi
üçün çalışmaq deyil. Müəllimin səriştəliyi dərsə
hazırlaşıb onun yüksək səviyyədə keçirilməsi ilə
yanaşı dərs dediyi fənlə bağlı ən yeni materialların toplanması, dərsin metodik fəndlərin genişləndirilməsi, dərsdənkənar işin, şagirdlərin asudə vaxtının təşkili də daxildir. Onun verdiyi
biliklər, formalaşdırdığı bacarıqlar digər müəllimlərin gördüyü işə zidd getməməlidir, əksinə
bir-birini tamamlamalıdır.
Təlim-tərbiyə proseslərinin təşkili müəllimdən böyük məharət tələb edir. Tədrisin təşkilinə həm də digər müəllimlərlə yanaşı məktəbin
rəhbərliyi, valideynlər ilə də ünsiyyət qurmaq
bacarığı daxildir. Müəllim dərsi yaxşı danışsa,
amma dediyini uşaqların yaddaşında bərkitməsə, onda dərsin səmərəsi heç nə ola bilər. Dərsin
innovativ tərəfini gücləndirmək üçün müəllim
gərək daim yeni dərs materiallarının axtarışında
olsun. İnnovativ məzmun məhz belə axtarışlar
nəticəsində əmələ gəlir. Dərsin uğurlu olması
şagird və müəllim arasında yüksək emosional
təmas yarada bilər. Emosional durum gərək
müsbət olsun, fəal şəkildə özünü ifadə etsin, sabit qalsın. Müəllimin əhval-ruhiyyəsi, davranış
tərzi dərhal uşaqlara təsir edir, ona görə də sinifdə bəzən əsəbilik, gərginlik hökm sürür, uşaqlar
gördüyünü edir.
İnnovativ texnologiyaların tədbiqi zamanı
dərs prosesi bir neçə istiqamətdə keçə bilər:
 Dərsin təşkili zamanı (bu həmdə dərsdən kənar işin bütün formalarına aiddir, yəni
tədris materiallarının tapılması, metodik işlərin
hazırlanması, dərsin özünün quruluşu üzərində
düşünülməsi və s.).
 Dərs zamanı müəllimin dərsin izahında, öz davranışında, uşaqların idrəedici fəaliyyətini daima fəallaşdırılması.
 Ev tapşırıqların verilməsi, şagirdin yaradıcılıq fəaliyyətini, müstəqil işini canlandırmaq məqsədi ilə innovativ-texnoloji yanaşma
imkanlarından daha geniş istifadə edilməsi.
 Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin təşkili
zamanı düzgün sosial-psixoloji mexanizmlərin
istifadə edilməsi, burada ilk növbədə məktəbli
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şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafı. Onun fəaliyyət
motivlərinin, ideyalarının formalaşdırılması və
istiqamətləndirilməsi, zehni fəaliyyətinin fəallaşması, onların müstəqil iş bacarığına nail olunması və s. məqsədləri qarşıya qoymaq, şagirdin
fərdiyyət olaraq bütün xüsusiyyətlərini nəzərə
almaq və onlardan yararlanmaq lazımdır. Müşahidə göstərir ki, daim yeniliyin axtarışında olan
müəllimlərin dərsi daha maraqlı keçir, şagirdlərin yaradıcı potensialı hərəkətə gəlir, lakin uşaqların potensialından səmərəli istifadə olunmasa,
dərsin faydası çox aşağı ola bilər. Uşaqlar fəal
düşüncəyə, dərsdə deyilənin həzminə cəlb olunmasalar, onda məqsədə nail olmaq mümkün
olmayacaq.
Keçirdiyimiz tədqiqat bizə eyni məktəbdə
(Masallı ş., I saylı orta məktəb) iki ibtidai 4-cü
sinifdə dərs deyən müəllimlərin fəaliyyət səmərəsinin müqayisə etmək imkanını verdi: müəllimlərdən biri cavan (27 yaşında), stajı az,
amma dərs deməyə böyük həvəsi olan A.Hüseynovadır. A.Hüseynova hələ ailə qurmayıb, subaydır. Digəri isə stajı 14 ilə yaxın olan və uşaqlardan dərsdə ciddi davranışı tələb edən, eyni
zamanda onlarla təmas yaradaraq yüksək göstəricilərə nail olan Ş.Qarayevadır (45 yaşı var,
ailəlidir, 14 yaşında qız övladı var). A.Hüseynova uşaqları, pedaqoji fəaliyyəti çox sevir. Onun
tədris sahəsinə aid dərin bilikləri, geniş erudisiyası, pedaqoji duyumu var. O, daim öz üzərində
çalışır, böyük zəhmət çəkir. Bundan başqa (digər müəllimdən fərqli olaraq), A.Hüseynova ünsiyyətçil, xoşxasiyyətlidir, cəlbedici xarici görünüşə malikdir. Bu keyfiyyətlər də vacibdir,
amma əsas xüsusiyyətlər müəllim peşəsinə aid
olanlardır. Hər ikisi A.Hüseynovanın şəxsiyyətində birləşir və yaxşı nəticə verir. Bununla belə
sinifdə oxuyan şagirdlər öz koqnitiv bacarıqlarının inkişafına görə digər siniflərdən bəzi hallarda geridə qalır.
Ayrı-ayrı misallara müraciət edək. Xüsusi
testlər əsasında hər iki sinif şagirdlərinin koqnitiv bilikləri toplamaq və əldə etmək bacarığı
yoxlanıldı. Məlum oldu ki, didaktik prinsiplərə,
ciddi intizama əməl olunan sinifdə (burada
müəllim-şagird münasibətlərdə avtoritar üslub
üstünlük təşkil edir) daha yüksək nəticələrlə
edilmişdir. Konkret olaraq söhbət qənaətəgəlmə
qabiliyyətindən gedir. Bu zaman anlayışlar həm
ümumiləşdirilir, həm də bəziləri istisna olunur-
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du .Öz yaşına və sinif proqramına uyğun testlərin həllində Ş. Qarayeva üstün cavablar qazandı.
Çünki əsas qüvvəsini sinfə lazımi materialların
çatdırılmasına və biliklərin yoxlanılmasına sərf
etmişdir. Müəllimlərdən birinin problemli tədris
üzərində qurulan yanaşmada daha səmərəli şəkildə tədris materialın modullar üzrə paylanması, şagirdlər qarşısına yeni vəzifələrin qoyulması
zamanı güclü motivasiyanın yaradılması, müstəqil, sərbəst və yaradıcı işə üstünlük verilməsi,
özünənəzarətlə müəllim nəzarətin bir-birinin
tamamlaması məsələləri üstünlük təşkil edir.
Nəticəsi də fərqli olur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, ibtidai sinifdə
oxuyan şagirdlər ilk müəllimlərinə xüsusi olaraq
bağlanırlar. Onların təsəvvüründə müəllim şəxsiyyəti olduqça unikal, təkrarsız və sevilməyə,
hörmətə layiq olan bir insandır. İlk müəllimə hörmət və ehtiram onların qəlbində ömürlük qalacaqdır. Bu baxımdan müəllimin tələbkarlığı, ciddiliyi onlar üçün adi, şən, zarafatcıl, gülərüz olması isə qəribə görünür. Burada şagird-müəllim
münasibətləri daha çox avtoritar üslubda qurulur.
Həm də qeyd etmək olar ki ,şagird-müəllim münasibətlərində ailədə övlad-valideyn münasibətləri ilə oxşarlıq var. Ənənəvi cəmiyyət
olan Azərbaycanda ailələrdə uşaqlara qarşı böyük sevgi və qayğı var. Bununla yanaşı həm də
uşaqlara qarşı ciddilik və tələbkarlıq da var. Nəzərə almaq lazımdır ki, müəllim (xüsusilə ibtidai
məktəbdə) statusu ailənin, bütünlüklə cəmiyyətin təsəvvüründə olduqca yüksəkdir. Aparıcı
müəllimlər qəsəbələrdə, şəhərlərdə, məhəllələrdə ad-ba-ad tanınır, onlara müraciət edirlər.
Hamı yaxşı həkim axtardığı kimi, həm də yaxşı
müəllim sorağında olurlar.
Bir sıra pedaqoji-psixoloji keyfiyyətlər var
ki, onların balansında hansısa keyfiyyətə üstünlük verilsə, müəllimin çatdırmaq istədiyi innovativ texnologiyalarında müəyyən fərqlilik yaranır.
Məlumdur ki, bu keyfiyyətlər aşağıdakılardır:
 Didaktik bacarıqlar (müəllim uğurlu formada şagirdlərin öyrədilməsində tədris materialların məzmununa diqqət yetirir, metodları seçir,
rahat şəkildə uşaqlara çatdırır, bununla da uşaqlarda idarəedici fəallığı artırır).
 Müəllimdə müəyyən ekspressiv bacarıq
olmalıdır ki, tədris olunan materialı ən yaxşı, bacardığı qədər emosional şəkildə uşaqlara çatdırsın.

 Müəllimin bacarıqları yaxşı inkişaf etməlidir ki, o, şagirdlərə nəzarət edə bilsin, onları
müşahidə edərək daxili fikirlərini izləyə bilsin,
onların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə bələd olsun.
 Müəllimin təşkilatçılıq bilikləri və bacarıqları sinifdə lazımi intizamı və qaydanı təmin edir,
burada hər dəqiqənin yüksək dəyəri var, nəticədə
möhkəm, bütöv şagird kollektivi formalaşır.
 Nəhayət, olduqca əhəmiyyətli olan suggestiv və yaxud avtoritar qabiliyyətlər göstərməlidir.
Müəllim hər bir şagirdə, bütövlükdə sinfə
emosional-iradi təsir qabiliyyətinə malik olaraq
uşaqların gözündə hörmətli, nüfuzlu şəxsiyyətə
çevrilir.
 Eyni zamanda, təbii ki, müəllimdə akademik biliklər olamalıdır ki, öz sahəsində ən son
elmi kəşflərə və nailiyyətlərə bələd olsun, bu sahədə zəruri biliklərin, bacarıq və qabiliyyətlərin
sahibi olsun.
A.Hüseynova yaşda bir qədər cavan olduğuna görə öz suggestiv bacarıqlarından kifayət
qədər geniş istifadə edə bilmir. Məhz buna görə
sinfə emosional-iradi təsir etmədə digər sinif
rəhbərindən bir qədər geridə qalır. Dərsdə demokratik idarəçilik üslubu daha çox nümayiş
olunduğuna görə uşaqlar fikrini yayır, əsas mətləbdən uzaqlaşır və lazımi nəticələr əldə edə bilmirlər. Hər iki sinfə müsbət psixoloji ab-hava
yaradılsa da, şagirdlərin ünsiyyəti və fəaliyyəti
üçün görünür, digər müəllimin sinfində daha
yaxşı şərait yaradılmışdır.
Bir üstünlük barədə də demək lazımdır:
müəllimlərin yaşında və stajında olan fərqlər.
Bunlar müəllimlərin tətbiq etdiyi didaktik prinsiplərində özünü büruzə verir. Nəticədə şagirdlərdə yüksək özünü qiymətləndirmə, həvəs, müəllimə və keçdiyi fənnə rəğbət formalaşdırılır. Hər
bir müəllim öz pedaqoji fəaliyyətinin fərdi üslubu ilə seçilir, bu da özünü onun temperamentində, təlim metodlarının seçilməsində, hər hansı bir
yaranmış situasiyaya reaksiyasında ifadə olunur.
Şəxsi (fərdi) keyfiyyətlər də burada müəyyən
nəticələrə gətirib çıxarır. Pedaqoji təcrübə nə
qədər çox olsa da, olduğu kimi onu götürüb
tətbiq etmək olmur. Çünki şərait fərqlidir.
Bir neçə söz pedaqoji kollektivin iş şəraiti
barədə. Cənub bölgəsində yerləşən bu məktəbin
həm müəllimləri, həm də şagirdləri yerli əhalisindəndir. Burada ənənəçilik, etiqad (dini inam),

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 5, 2017

131

Sevda Abdiyeva

adət-ənənələrin gözlənilməsi, qadın və kişinin
statusunda digər bölgələrdən müəyyən fərqlər
özünü büruzə verir. Qadınların müəllim peşəsinin seçməsində əsas səbəb – digər peşələrə nisbətdə gün ərzində daha az vaxtın işə sərf edilməsi, məzuniyyət günlərinin daha çox olmasıdır. Hesab olunur ki, qadın evdə uşaqlara baxdığı kimi, məktəbdə də onların təlim və tərbiyəsi
ilə məşğul ola biləcək. Eyni zamanda fənlər var
ki, bunların tədrisində daha çox kişilər iştirak
edir: idman, əmək, təbii elmlər bloku. İbtidai siniflərə dərs deyənlər demək olar ki, qadınlardır.
Bu baxımından bu bölgə digər bölgələrdən o qədər də fərqlənmir. Digər tərəfdən isə
yuxarı sinif şagirdlər sırasında qızların sayı getdikcə azalır: əhali arasında hələ də qızların təhsili barədə mənfi rəy yaşamaqdadır. Kadr potensialının inkişafı, yeniləşməsi də bir sıra problemlərlə rastlaşır. Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, respublikada müəllim kadrlarının müsabiqə yolu ilə işə götürülməsi məsələsi həll olunsa
da, əvvəldən işə götürülən müəllimlərin yenidən
attestasiyadan keçməsi üçün lazımi hüquqi baza
və prinsiplər (prosedur mənada) hələ ki tam hazırlanmayıb. Buna görə də ixtisasartırma qaydaları, qurumları, fəaliyyət formaları barədə də iş
hələ ki axıra qədər çatdırılmayıb. Bölgələrdə işləyən qadın-müəllimlərin sayı həm də ona görə
çoxdur ki, burada başqa iş yerlərinin yaradılması prosesi ləng gedir. Yüksək texnologiyalar əsasında, yerli xam malın istehsalı üzərində qurulan
yeni müəssislər kifayət qədər olsa, onda məktəbə ən hazırlıqlı, öz peşəsinə qəlbən bağlı olan
insanlar gələcəklər. bütün bunlar müəllimlərin
iradi-emosional sferasına, dəyərlər meyillərinə
təsir göstərir.
Həyat səviyyəsi, iş şəraiti, ixtisasartırma
və yenidən attestasiya işinin təşkili səviyyəsi də
müəllimlərin yeni iş texnologiyalarına müraciətinə, onlardan geniş və düzgün istifadə olunmasına, dərs keyfiyyətinin yüksəlməsinə təsir edir.
Bütün texnoloji yeniliklər insan psixologiyasını,
onun əvvəlki bacarıq və qabiliyyətlərini nəzərə
alaraq tətbiq olunur və bundan müəyyən nəticə
gözlənilir. Dərs prosesində üçbucaq şəklində gedən təlim və tərbiyə (onun tərəfləri şagird,
müəllim və valideyndir) əgər bu tərəflərin biri
işləməsə ya da ki yanlış hərəkət etsə, bu, digər
tərəflərə dərhal öz təsirini göstərir.
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Beləliklə, hər bir müəllim yaş psixologiyasına aid əvvəlki və yeni bilikləri, konsepsiyaları, yanaşmaları öyrənməli, bunlardan faydalanmağa bacarmalıdır.
Bir neçə söz siniflərin şagird kontingenti
barədə. Bildiyimiz kimi, bu yaşda olan uşaqlar
(xüsusilə kiçik ibtidai siniflərə oxumağa gələn
uşaqlar) həm fizioloji, nəm də psixoloji cəhətdən öz fizioloji və sosial inkişafını sürətlə davam edirlər. məlum olduğu kimi, bu yaşda olan
uşaqlar lap əvvəldən bəzən heç başa düşmürlər
ki, oxumaq nədir, məktəb nədir. Oxumağın ciddi bir iş olmasını onlara başa salmaq üçün xeyli
vaxt və zəhmət lazımdır. Müxtəlif fizioloji və
zehni imkanlara malik uşaqlar həm də müxtəlif
ailə şəraitində yaşayırlar. Bütün bu amilləri düzgün balanslaşdırmaq üçün müəllim həm öz imkanlarına arxalanmalı, həm də valideynlərlə sıx
təmasda işləməlidir.
Tədrisin ilk günlərində təşkilati məsələlərə
daha çox diqqət yetirilir, uşaqlarla ünsiyyət yaradılır, təhsil haqqında onların şüurunda düzgün
təsəvvür yaradılır. Ciddi olsa da, bu iş maraqlı
və faydalı olması barədə onlarda aydın təsəvvür
yaradılmalıdır. Hər iki sinfin şagirdləri arasında
paylanılan özünüqiymətləndirmə testə verilən
cavablar göstərdi ki, uşaqların psixoloji xarakteristikalarında sinifdən sinfə fərq var. Məlum
oldu ki, fəal şagirdlərin mənimsəməsi adətən ortadan bir qədər yuxarı olur, onlarda dərslə, məktəb mühiti ilə bağlı yüksək motivasiya formalaşır. Eyni zamanda sosial mühitə uyğunlaşma
uğurlu keçməsinə baxmayaraq bəzən şagirdin
ümumi tərbiyəsi, davranışı göstərir ki, burada
ailə təsiri ilə, onun dərslərinin mənimsənilməsi
ilə bağlı çətinliklər var.
Digər tərəfdən yeni texnologiyaların tətbiqi
psixoloji amilin əhəmiyyətini daha da artırır. Burada diqqət, hafizə, düşüncə tərzi müxtəlif təzyiqlərə və dəyişikliklərə məruz qalır. Texnologiya resursları müəllimlərin dil təlimatına tam zəmanət vermir. Müəllimlər tədris və təlimin təkmilləşdirilməsində bu resursların faydalı və faydasız olanları yalnız təcrübə əsasında təyin edə
bilərlər. Bu birbaşa praktiki təcrübə vasitəsilə
kompüter texnologiyaları resurslarının öyrədilməsində müəllimlərə səmərəli rəhbərlik, dəstək
və təlim yardımı göstərilə bilər. Təlim kompüter
texnologiyasından necə istifadə ilə məhdudlaşmamalıdır; Müəllimlərə təlimatın keyfiyyətini və
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səmərəliliyini artırmaq üçün kompüter texnologiyasından necə istifadə edə biləcəyini, eləcə də
belə texnologiya resurslarının tədris planına
effektiv şəkildə necə təsir edə biləcəyini göstərilməlidir. Pedaqoji təcrübədə kompüter texnologiyası resurslarının daha yaxşı istifadəsinə müəllimlərə kömək etmək üçün davamlı təlim keçirmək və yardım göstərmək lazımdır. Müəllimlərin
kompüter texnologiyalarının istifadəsini planlaşdırmaq üçün daha çox avadanlıq və ya daha çox
vaxt lazımdır.
Eyni zamanda müəllimlərin kompüter texnologiyasından istifadə etməməsi səbəbləri və
kompüter texnologiyasının dəyərinin tədris və
təlim praktikalarına olan münasibətlərinə dair
fikir mübadiləsi də vacibdir. Kompüter texnologiyası resurslarını müəllimlərə təqdim etməklə
onların pedaqoji potensialını artırmaq və bu
resursları mənimsəmək yollarına rəhbərlik və
yardım göstərilməlidir. Müəllimlərə təlimçilər
və iş yoldaşları tərəfindən yardım göstərilməlidir ki, onların bir-biri ilə inteqrasiyası həyata
keçirilsin, nəticələri və mümkün problemləri
müzakirə etmək imkanları əldə edilsin [5].
Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, araşdırılan prinsiplərdən biri müəllimlərin şagirdləri
ilə bağlı gözləmələrin şagirdlərin motivasiyasına və öyrənmə nəticələrinə təsir göstərə bilir.
Müəllimlərin gözləmələrinin çoxu şagirdlərin
keçmiş fəaliyyətinə əsaslanır. Bəzi hallarda,
əgər bir müəllimin şagird qabiliyyətini düzgün
qiymətləndirərək aşağı gözləmələri (şifahi və ya
yazılı) ilə əlaqəsi varsa, bu, şagirdin inkişafına

mənfi təsir göstərən istiqamətlərə yönlənməsinə
səbəb ola bilər. Bu təsirə qarşı durmaq üçün
müəllimə bütün şagirdlərinin yüksək gözləmələrini təmin etmək üçün mütəmadi olaraq özünü
yoxlamağı tövsiyə olunur. Bundan bağqa ümumi sosial mühit və valideyn təsiri imkanlarını
genişləndirmək və məktəb kollektivinə arxalanmaq da işə yardımçı ola bilər.
Problemin aktuallığı. Müasir cəmiyyətin
inkişaf sürətinin artması çox hallarda burada tətbiq
edilən informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ilə müəyyən olunur. Bu texnologiyaların tətbiqi
müəllim əməyinin bütün, o cümlədən təşkilati,
kommunikativ, psixoloji tərəflərinə əsaslı şəkildə
təsir edir. Bunlar sırasında psixoloji keyfiyyətlərin
xarakteristikası nəzərə alınmalıdır.
Problemin yeniliyi. Tədqiqat nəticəsində
müəyyən olundu ki ,pedaqoji prosesdə müəllimşagird münasibətlərinin müasir texnoloji yeniliklərin
tətbiqi şəraitində təkmilləşdirilməsi yolları geniş və
müxtəlifdir. Müasir məktəb praktikasına müraciət
əsasında bir neçə qabaqcıl müəllimlərin topladığı
təcrübənin ümumiləşdirilməsi və təhlili müasir
dövrdə təhsilin təkmilləşdirilməsi imkanları
əsaslandırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Azərbaycan
Respublikanın həyata keçirdiyi təhsil siyasəti orta
məktəbdə dərslərin keçirilməsində bütün innovativ
imkanlarından istifadə edilməsini nəzərdə tutur.
Bununla belə canlı ünsiyyətin, müəllim və şagird,
onun valideynləri və digər sosial mühit iştirakçıları
ilə ünsiyyətin qurulmasının psixoloji əsasları geniş
tətbiq olunmalıdır. Bu barədə qənaət orta məktəblərdə aparılmış tədqiqat əsasında əldə edilmişdir.
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С.А. Aбдиева
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
РЕЗЮМЕ
В настоящей статье процесс обучения рассматривается с точки зрения роли психологических
качеств учителя и ученика, а также таких социально-психологических факторов, как социальная среда, на его качество. На основе проведенных экспериментальных исследований личности учителей и
четвертых классов начальной школы было выявлено, что стиль управления учителя в классе связан
со стажем работы, качеством профессиональной подготовки, характером, а также социально-психологическими качествами детей. Здесь важна работа с родителями, а также учет общей ментальности
региона, в котором живут обучаемые и обучающие. Применение различных методик на основе формирования интереса к учебе у детей способствует созреванию когнитивных процессов, совершенствованию деятельности мозга. Важно поощрение и конкретная работа по выявлению творческих
задатков детей. Для учителя важно постоянно работать над собой, следить за новейшими разработками в сфере методики и дидактики учебного процесса. Важно также улучшение материального снабжения школы и повышение заработной платы для лучшей мотивации учителей.
S.A. Abdiyeva
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL FACTOR IN THE APPLICATION OF NEW TRAINING
TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL
SUMMARY
In this article, the learning process has been reviewed from the point of view of the impact on its
quality of the psychological qualities of the teacher and the student, as well as of such socio-psychological
factors as the social environment. Based on the conducted experimental studies of the personality of teachers
and their classes of the fourth grade of the primary school, it was revealed that the teacher’s style of
management is related to the length of his/her service, the quality of vocational training, the character, and
also the socio-psychological qualities of children. It is important to work with parents, as well as taking into
account the general mentality of the region in which the students and educators live. The application of
various methods to encourage motivation and interest in learning in children contributes to the maturation of
the cognitive processes, and the improvement of brain activity. It is important to encourage children's
creativity. For the teacher it is important to constantly improve his/her qualities and style, to follow the latest
developments in the field of methodology and didactics of the educational process. It is also important to
improve the material base of the school and raise wages for a better motivation for teachers.
Redaksiyaya daxil olub: 06.09.2017
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Prof. A.N.Abbasov gender sözünün mahiyyətini belə açıqlayır: ”Gender ingilis dilindən
tərcümədə cins deməkdir. Bu məsələ cinsin,
onun hüquq və azadlıqlarının, vəzifələrinin və
kişi və qadın arasında olan münasibətlərin bütün
tərəflərini özündə cəmləşdirən xüsusi bir anlayışdır”(1, 226).
Professor eyni zamanda cins anlayışı ilə
gender anlayışları arasında olan müxtəlifliyi də
danmır. Bu fərqliliyi belə izah edir:” Cinsi müxtəliflik təbii mənşəyə malikdir, gender müxtəlifliyinin mənbəyi isə cəmiyyətin mədəni təməllərində ifadə olunur və əsasən, sosial hüquqlarla
bağlıdır“ (1, 27).
C.Şahverdiyev isə gender sözünün mahiyyətini belə açıqlayır: ”Gender anlayışının mərkəzində qadın hərəkatı durur. Onun bir çox tərifi
mövcuddur. Lakin ümumiləşdirsək, bu anlayışın
altında qadın və kişilərin cəmiyyətdəki sosial rolu
nəzərdə tutulur. Bu cinslər arasındakı sosial bərabərlik gender bərabərliyi kimi qəbul edilir (5).
Ailədə zorakılığa məruz qalan qadınların
psixoloji sarsıntılarının ən pis tərəfi ailədə böyüyən kiçik məktəblinin də buna şahid olmasıdır.
Psixoloqlardan G.Nuray belə hesab edir ki, uşağın gözü ilə baxdıqda bu zorakılığın ən dəhşətli
sonlarından biri ananın vəfat etməsidir (6). O,
biri tərəfdən isə, ailədaxili zorakılığa şahid olan
uşaqlar başqa uşaqlara nisbətən daha çox davranış pozğunluqları yaşayırlar. Onlar digər hərəkətlər kimi burada baş verən hərəkətləri də təqlid etməyə çalışırlar. Bu səbəbdən də ailədaxilində zorakılıq görən uşaqlar gələcəkdə də öz
hərəkətlərində bunu təkrar etməsi sözsüzdür.
Eyni zamanda həmişə zorakılıq görən ana uşaqları ilə də eyni üsulla hərəkət edər.

Əgər nəzərə alsaq ki, valideyn nüfuzu ailədaxili münasibətlərdə onun mövqeyini özündə
əks etdirir, ailə üzvlərinin – ata və ananın, ailədə
böyüyən kiçik məktəblinin və digər yaş dövründə
olan uşağın ona münasibəti ilə şərtlənir. Kiçik
məktəblilər valideyn nüfuzunu ilk növbədə, ata
və ananın vasitəsilə mənimsəyirlər. Psixoloq
A.İsazədəyə görə, psixologiyada belə bir anlayış
var ki, hansısa təcavüzün qurbanı sonra həmin
aqressiyanı özündən zəif insanın üzərinə tökür.
Belə ki, zorakılıq qurbanı sonradan özü də
zorakılıq törədən insana çevrilə bilər (8).
Zorakılıq çox mürəkkəb və qeyri-müəyyən fenomendir. Onun təyini onun qısa elmi baxımdan mahiyyətinin verilməsi demək deyildir.
Belə ki, o qəsdən özünə, başqa şəxsə, qrupa, birliklərə qarşı yönəldilmiş fikrin, güclərin, hegemonluğun həqiqətən və ya qorxutmaq məqsəd
ilə istifadə edilməsi nəticəsində əmələ gələn bədən xəsarəti ilə, ölümlə, psixi travmalarla, inkişafdan qalma və s. ilə ifadə olunur. Bu tərifə
zorakılığın şəxsiyyətlərarası zorakılıq növlərini,
habelə susidial davranışı və silahlı basqınları
özündə cəmləşdirir. Zorakılıqdan danışmaq mənəviyyatın, ideologiyanın və davranış mədəniyyətinin mürəkkəb mövzularına toxunmaq deməkdir. Konkret cəmiyyət çərçivəsində yaranmış əsas qaydalara qarşı gedən deviant davranış
adlanır.
Deviant davranışın mahiyyətini psixol.ü.
fəls. dok. L.Qurbanova belə açıqlayır: ”lat.
deviatio-kənara çıxma deməkdir. Deviant davranışa əsasən qayda-qanuna zidd, asosial, de-linkvent (xırda hüquqa zidd davranışlar dava-dalaşa
meyillilik və s.), autoaqressiv (suisid özünücəzalandırma və s.), addiktiv (alkoqolizmə və nar-
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komaniya toksikomaniyaya meyillilik), əxlaqsız
davranışlar aid edilir” (3, 153).
Ailə zorakılığı bütün dünyada geniş yayılan faktorlardan biridir. Statistik məlumatlara
görə hər dördüncü cinayət hadisəsi ailə münaqişəsi zəminində baş verir. Bu hadisə artıq bu
problemin ön plana çıxarılmasının vacibliyini
göstərir. Belə getsə ailə münaqişələri zəminində
baş verən cinayətlər kriminologiyanın bir hissəsinə çevriləcək. Bura tənqid, təhqir, şəxsiyyətin
alçaldılması, hətta ölüm hadisələri daxildir.
Əslində isə ailə daxilində kişi və qadın bərabərdirlər və onlar ailəni idarəetmədə, uşaqların tərbiyə olunmasında eyni dərəcədə iştirak etməlidirlər. Gender tərbiyəsinin ailədən başlanmasının əsas şərtlərindən biri də ailədəki bütün işlərin ər və arvad tərəfindən birlikdə müzakirə
olunması və qərarların qəbul edilməsində birgə
iştirakıdır. Əslində isə ailədə liderin kişi və ya
qadın olması onun cinsi mənsubiyyəti ilə deyil,
həmin şəxsin ailəyə düzgün rəhbərlik etmək qabiliyyəti ilə təyin edilməlidir. Bəzi vəziyyətlərdə
ailədə ər-arvad arasında münasibətlərin ümumi
ahəngi pozulduqda onlarda hər biri lider olmağa
can atır. Əgər söhbət ailədə böyüyən uşaqlardan
gedirsə onların tərbiyəsinin və düzgün inkişafının təmin edilməsində liderlik haqqındakı ənənəvi yanaşmalar arxa plana keçir. Çünki ailənin
gələcəyi olan uşaqlar üçün içki düşgünü olan
lider atadansa onların qayğısını çəkən ana daha
yaxşıdır və ya bunu əksini də demək olar. Bu
gün qloballaşan dünyamızda ən çox zorakılığa
məruz qalan məhz qadınlardır ki, onların hüquqları həm ailədə, həm də cəmiyyət daxilində pozulur. Təəssüf ki, bu halı bir sıra Azərbaycan
ailələrinə də şamil etmək olar.
Hüquqların pozulması zamanı passiv
mövqe tutması, milli adət-ənənə xatirinə hər
şeyə dözməsi qadınlarımızın gender təhsilindən,
ölkəmizdə qadınlara verilən hüquqlardan xəbərsiz olmasına dəlalət edir.
Son zamanlar mətbuatda azyaşlı, hətta bir
neçə aylıq uşaqların dayələri tərəfindən vəhşicəsinə döyüldüyünə dair məlumatların da şahidi
oluruq. Belə dayələrin işgəncəsindən uşağı valideynlər xilas edərək körpəsinə şiddət tətbiq
edən dayəni cəzalandırırlar. Bu baxımdan Çetin
Özbey yazır: ”Dayələr də fiziki istismara yol
aça bilməkdədir. Ana və ata evdə olmadığı üçün
dayə uşağın bədəninə iz qoya bilməyəcək fiziki
136

cəza verə bilər. Kiminin saçını yolar, kiminə
iynə batırar, kimin də üzərinə buz kumi soyuq
su tökər. Uşağı bu cür zorakılıqdan qorumaq
üçün çox kiçik olduqda mümkün qədər dayələrə
verilməməlidir, dayə seçimində çox diqqətli olmaq lazımdır” (4,167).
Bəs onda öz övladını döyməklə tərbiyə
edən valideyndən körpəni kim xilas etsin?
Cəzanın müxtəlif növləri vardır. Onların
bir çoxu ailə tərbiyəsində də bu və ya digər dərəcədə istifadə olunur. Lakin cəza məqsəd deyil,
vasitə olmalıdır. Həm də uşağı addımbaşı danlamaq, təhqir etmək və ya qorxutmaq yaramaz.
Q.Q.Əzizov yazır: ”Bəzən uşaq ev tapşırığının
öhdəsindən gələ bilməyəndə, yaxud onu səhv
icra edəndə valideynlər uşağı danlayır, bəzən də
fiziki cəzaya əl atırlar. Belə valideynlər dərk etməlidir ki, onlar uşaq qarşısında öz acizliklərini
nümayiş etdirirlər. Həm də bu cür hərəkətlər
uşağın sinir sisteminin normal fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olur “(2, 217).
“Tərbiyə etmək” adı altında balacaların
döyülməsi, fiziki cəzalara məruz qalması, söz
demək hüquqlarının pozulması kiçik məktəblilərin normal inkişafını zərbə altına qoyur. Körpə
ikən ona gülərək söyüş söyməyi öyrədən valideyn, böyüdükdə nalayiq söz işlətdiyi üçün onu
döyməklə cəzalandırır.
H.Xəlilovun qənaətinə görə, “ailədə uşaqların zorakılığa məruz qalması, ailədaxili şiddət,
uşağa qarşı edilən emosional davranışlar gələcəkdə onun tərbiyəsində ciddi çatışmazlıqlar
yaradır: “Valideyn övladını kəşf edib öyrənmək
əvəzinə uşağın hər hansı adi hərəkətlərinə, davranışlarına dözə bilməyib onu təhqir edərək döyür, bu da nəticədə körpənin aqressiv şəkildə
böyüməsinə və onda psixi xəstəliklərin yaranmasına təkan verir” (8).
Psixoloqun sözlərinə görə, valideyn tərəfindən tez-tez döyülən uşaqlar natamam böyüyür. Zorakılığa məruz qalan uşaqların həyata
adaptasiya olunmasında müəyyən problemlər
yaranır. Yəni uşaqlar gələcəkdə özünü bir şəxs
kimi görməkdə çətinlik çəkirlər. Nəticədə ünsiyyət qurmaqda da ciddi problemlər yaranır. Onlar
cəmiyyət içində, ailədə, məktəbdə rahat ünsiyyətə girə bilmirlər. Belə uşaqlar sağlam düşünə
bilmədiyi üçün həmyaşıdlarına qarşı kobud davranış nümayiş etdirirlər.
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Həqiqətən də bəzi məktəblilərin davranışı
ailənin, məktəbin və cəmiyyətin tələblərinə, qəbul edilmiş əxlaqi dəyərlərə, qaydalara cavab vermir, normaları pozur. Belə özünüaparma formasına deviant davranış deyilir. Deviant davranışa
meyilliyin ən məşhur dövrü yeniyetməlikdir.
Yeniyetməlikdən aşağı yaşlarda isə bəzi kiçik
yaşlı məktəblilər də zərərli vərdişlərə meyillənirlər, məsələn: dırnaq yemək, saçları ilə oynamaq, əllərini burnuna və ya qulağına salma, stulda oturarkən ayaqları yelləmək, kompüter oyunlarına aludəçilik və s. Bu hallar kiçik məktəblinin
hər hansı daxili həyəcanından, tərbiyəsindəki
səhvlərdən və s. kənara çıxma hallarından xəbər
verir və ya sadəcə olaraq heç bir psixolojifizioloji problemlər səbəbindən deyil, adi dəcəllik halları kimi qəbul edilə bilər. İstər deviant
davranış, istərsə də zərərli vərdişlərə meyillik
ailədə baş verən zorakılığın acı nəticələridir.
“Çətin” və travmalı uşaqlar məhz belə
ailələrdən çıxan məktəblilərdir. Belə uşaqların
tərbiyəsi ciddi çətinliklər yaradır. “Çətin uşaqlar” ın davranışında müşahidə edilən problemlər
mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi ilə seçilir.
Valideyn-müəllimlərin şikayəti əsasında
məktəbin praktik psixoloqu problemli şagirdləri
xüsusi nəzarətdə saxlayır və psixodiaqnostik
araşdırma aparır, yalnız araşdırmanın nəticəsinə
görə şagird çətin tərbiyə olunanlar qrupuna aid
edilə bilər. Problemin vaxtında aşkarlanması lazımi tədbirlərin görülməsinə şərait yaradır, gecikmə halları isə problemin həllini daha da
çətinləşdirir.
Psixologiyada belə bir anlayış var ki, hansısa təcavüzün qurbanı sonra həmin aqressiyanı
özündən zəif insanın üzərinə tökür.
Kiçik məktəbli yaşı dönəmində ailədə baş
verənlərin insan həyatında fundamental rol
oynadığını düşünən təkcə psixoloqlar deyil.
Tarixdə öz qəddarlıqları ilə iz qoymuş məşhur
diktatorların travmatik uşaqlıq illəri keçirdikləri
tarixçilər tərəfindən araşdırılıb. Onların sözlərinə görə, Adolf Hitler ailədə şiddətə məruz qalan uşaqlardan olub. Araşdırmalara görə, sovet
diktatoru İosif Stalin də evdə tez-tez döyürlərmiş. Onu isə ögey yox, doğma anası Ketevan
Geladze döyərdi.
Məişət zorakılığının uşaqlarda yaratdığı
fəsadlarla bağlı araşdırma aparan London Universiteti və Anna Fred adlı mərkəzin alimlərinin

gəldikləri nəticəyə görə, məişət zorakılığının
ailədə böyüyən kiçik məktəblinin beynində
yaratdığı fəsadlar ilə müharibədə iştirak edən
əsgərlərin beynində yaranan fəsadlar eyni təsirə
malikdir. Belə ki, illər keçsə də məişət zorakılığının qurbanı olan bu uşaqların beynində və eləcə də müharibədə iştirak etmiş əsgərlərin beynində potensial təhlükəyə qarşı patoloji hazırlıq
hissi saxlanılır.
Ailədaxili zorakılıqlar 4 formada baş
verir: fiziki, psixi, iqtisadi, cinsi. Fiziki zorakılıq
ailədə uşaqların tərbiyə etmək adı ilə döyülməsidir ki, ölkəmizdə bir çox ailələr uşaqlara qarşı
tərbiyə üsulu olaraq cismani cəzadan istifadə
edirlər. Döyməklə uşağı tərbiyə etmək olmaz.
Bu uşaqlarda təcavüzkarlığın yaranmasına səbəb olur. Təsadüfi deyil ki, ailədə zorakılıq
cinayətlərinin analizi göstərir ki, cinayətkarların
68,5%-i zorakılığın hökm sürdüyü ailələrdə böyüyüblər. Bununla mübarizə aparmaq üçün
Avropa ölkələrinin çoxunda "Cismani cəzadan
müdafiə haqqında" qanun qəbul edilib ki, bu qanuna əsasən, övladına cismani cəza tətbiq edən
valideyn dövlət tərəfindən ciddi şəkildə cəzalandırılır. Bizim qanunvericilikdə isə bununla bağlı
boşluqlar mövcuddur. Uşağa qarşı zorakılığın
ikinci bir forması isə valideynlər tərəfindən qız
uşaqlarının erkən yaşda ailə qurmağa məcbur
edilməsidir. Belə hallar qız uşaqlarının təhsildən
yayınmasına, gələcəkdə doğulacaq uşaqların
düzgün tərbiyə edilməməsinə və hüquqlarının
pozulmasına gətirib çıxarır. Uşağa qarşı zorakılığın üçüncü forması isə valideynlərin öz maddi
tələbatlarını ödəmək məqsədilə azyaşlı övladlarını ağır əməyə məcbur etmələridir. Bu da uşaqların yenə də təhsildən yayınmasına və fiziki inkişafına mane olur. Zorakılığın dördüncü forması olan cinsi istismar bundan bir neçə il öncəsinə
qədər ölkəmizdə geniş yayılmamışdı. Lakin son
zamanlar mətbuatda uşaqlara qarşı məişət səviyyəsində cinsi zorakılıqlara dair xəbərlərin artması halları müşahidə olunur. Bu da zorakılığın ən
pis formasıdır ki, uşaqlarda psixi və fiziki travma ilə nəticələnir.
Zorakılığa məruz qalmış uşaqlar və gənclərin sosial reabilitasiya mərkəzinin psixoloqu
H.Hüseynova valideynlərin hər an uşağın yanında ola bilməyəcəklərini dərk etməli olduğunu
bildirdi. Sərhədlər, məhdudiyyətlər elə qoyul-
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malıdır ki, valideyn olmayanda belə onlar necə
davranmalı olduqlarını anlasın (7).
Psixoloq bildirdi ki, çox zaman övladına
vaxt ayırmayan, ona doğrunu, yanlışı düzgün
başa salmayan valideyn ondan hər şeyi yerində
etməyi tələb edir. Onların övladlarına yetərincə
vaxt ayırmamasının bir səbəbi onların işləməsidirsə, ikinci səbəb valideynlik bacarıqlarına
düzgün yiyələnməmələri ilə bağlıdır. Bu da erkən nikah, özünün vaxtında düzgün tərbiyə
almaması ilə əlaqəlidir. Psixoloji problemləri,
zərərli vərdişləri olan valideynlər daha çox fiziki
cəzalar verir, ümumiyyətlə isə uşaq tərbiyəsi
metodlarından xəbərsiz olurlar.
Əgər uşaq dərs oxumur, ətrafa qarşı aqressivdirsə, onunla söhbət edib bu cür davranışın
səbəblərini anlamağa çalışmaq lazımdır. Bunları
bilmək üçün də insanlar ailə qurmağa hazır olmalıdırlar. Şərt deyil ki, onlar mütəxəssislər qədər ailə psixologiyasından anlasınlar, heç olmasa elementar səviyyədə bu barədə nələrisə bilməlidirlər.
Təcrübə göstərir ki, zorakı davranışı və
onun nəticələrini qabaqlamaq mümkündür. Buna

görə də zorakılığın mahiyyətini dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır.
Elə bir ölkə, insan qrupları yoxdur ki, onlara zorakılıq toxunmasın. Zorakılıq hər yerdə
ola bilər: iş yerlərində, küçədə, məktəbdə, müəssisədə və s. Bu universal zorakılıq həyat sağlamlığına, xüsusilə də bundan əziyyət çəkən kiçik məktəblilərin psixologiyasına zərbə vuraraq
onlarda deviant davranış formaları aşılaya bilər.
Kiçik məktəblilərin yaşadıqları psixoloji
travmaların aradan qaldırılması böyüklərə nisbətən daha çətin olur. Çünki kiçik məktəblilərin
dünyagörüşü, həyat təcrübələri, iradi keyfiyyətləri, fəsadları təhlil etmə, onlara qiymət vermə
qabiliyyətləri lazımi səviyyədə formalaşmadığından və psixoloji müdafiə imkanları zəif olduğundan baş verən hadisəyə qarşı həssaslıqları
daha yüksək olur. Ona görə də uşaqların davranışlarında hər hansı dəyişikliklər baş verərsə
(məsələn: həyəcanların artması, qorxma, acizlik,
aqressivlik, özünəqapanma, tez-tez fikrə dalma,
kədər, yuxularda sayaqlama, sək-səkəli hərəkətlər, diksinmə və s) dərhal kömək üçün praktik
psixoloqlara müraciət etmək məsləhət görülür.
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Ш. Алиева
ВЛИЯНИЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ НА ПСИХИКУ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РЕЗЮМЕ
Автор в научной статье раскрывая суть феномена гендера с научной точки зрения, привел ясность в те отношения, что существуют между полами, мужчиной и женщиной. Автор показывая формы физического, психического, экономического, полового внутрисемейного насилия, занялся их толкованием. Указывая случаи нарушения социального равенства внутри семьи, выявлено воздействие
этих обстоятельств на психику ребенка, воспитанного в семье. При этом указаны девиантные действия и их тяжелые последствия, которые проявляются в результате нарушения детской психики. Автор статьи подчеркнул, что те события, которые происходят в семье в период младшего школьного
возраста играют в будущем фундаментальную роль в жизни человека.
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Sh. Aliyeva
THE IMPACT OF DOMESTIC VIOLENCE ON THE PSYCHE
OF A SMALL SCHOOL STUDENT
SUMMARY
Author, by revealing the merit of gender phenomenon in point of scientific view in the article, clarified the
relations between men and women and their sexual directions. By indicating the physical, psychological,
economic and sexual forms of family violations, author interpreted them. Deviant behaviors occurred as a result of
disorder of child’s psychology and their effects are indicated here. Author indicated in the scientific article that,
activities and events occurring in teenage school years play fundamental role in human life in future.
Redaksiyaya daxil olub: 07.09.2017

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 5, 2017

139

Təhminə Orucova

ORTA MƏKTƏBDƏ ŞAGİRDLƏRİN TƏLƏBATLAR STRUKTURUNUN
MÜƏLLİMİN PEŞƏ FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Təhminə Orucova,
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: orujovatahmina@mail.ru
Rəyçilər: prof. H.Ə. Əlizadə,
dos. N.B. İmamverdiyeva
Açar sözlər: orta məktəb şagirdləri, sərvət meyilləri, müəllimin peşə fəaliyyəti, müəllim-şagird
münasibətləri
Ключевые слова: учащиеся средней школы, ценностные ориентации, профессиональная
деятельность учителя, отношения «учитель-ученик»
Keywords: secondary school students, value orientations, teacher's professional activity, teacherstudent relations

İnsan şəxsiyyətinin sosiallaşma prosesinə
təsir edən bir çox amillər var. Başlıcası baza
tələbatlarıdır. Aparıcı qüvvə olan baza tələbatlarından başqa instrumental (yəni sonradan qazanılmış, cəmiyyətdə, sosial mühitdə formalaşan
tələbatlar) tələbatlar da var. Müəllimin peşə fəaliyyətində şagirdin xasiyyəti, temperamenti, həyat təcrübəsi, maraqlar və stereotiplərin nəzərə
alınması görülən işin uğurlu olmasına bir zəmanətdir. Müasir dövrün xüsusiyyətləri, ilk növbədə informasiya məkanının günü-gündən genişlənməsi, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının çoxalması, şəhərdə yaşayan əhalinin
artması, ekoloji və digər böhran yaşanması da
şəxsiyyətin tələblər strukturuna əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Müəllim əməyinə də təsir edən bu amillərin nəzərə alınması gələcək
nəsillərin sağlam, geniş dünyagörüşünə malik,
əsl vətəndaş və şəxsiyyət kimi formalaşmasına
gətirib çıxaracaq.
Problemi bu səpkidə işləyən və psixologiya,
pedaqogika, sosiologiya sahələrində çalışan mütəxəssislərin kifayət qədər əsərləri var. Məktəb
şagirdlərində şəxsiyyət kimi yetişib formalaşarkən
tələbatlar sistemi də formalaşır. Bu tələbatların
əsas məzmunu barədə J.J.Russo, A.K.Helvetsi,
D.Didro, ümumfəlsəfi səpkidə L.Feyerbax,
A.Kamyu, J.P.Sartr yazmışlar. Peşəkar psixoloqlar və pedaqoqlar sırasında problemə töhfə verən
tədqiqatçılar sırasında Y.A.Komenski, İ.Q.Pestalotsi, P.F.Kapter Yeva, F.Barron, A.Maslou,
K.Rocers; Rusiya alimləri L.İ.Bojoviç, M.S.Ka140

qan, V.A.Petrovski kimi mütəxəssislərin aları
çəkilməlidir.
Təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin motivasiya və tələbatlarının formalaşması yollarını dərindən araşdıran alimlər sırasında Rusiyadan
P.P.Blonski, L.S.Vıqotski, V.A.Suxomlinski,
K.D.Uşinski, D.İ. Feldşteyn, Q.İ.Şukina, və s. tədqiqatçıların adları çəkilməlidir. Xüsusi olaraq özünü inkişafda olan tələbat elmi problem kimi də
tədqiq edilmişdir (digər problemlərlə yanaşı).
Azərbaycanda şagirdlərin tələbatlar sisteminin formalaşmasında müəllim şəxsiyyətinin
rolunu bəzi aspektlərdə təhlil etmişlər. Əsasən
belə tədqiqatlar praktik səviyyədə sinif auditoriyasında aparılan təlim və tərbiyə prosesi ilə əlaqələndirilir. Pedaqoji qəzet və jurnallar səhifələrində ayrı-ayrı müəllimlərin bu istiqamətdə aparılan işin ümumi nəticələri işıqlandırılır. Ümumelmi-nəzəri müddəalar klassik pedaqoji irsdə
tətbiq olunur. Bundan əlavə, dünyanın pedaqoji
təcrübəsindən də istifadə olunur. Belə imkanları
bizə həm də müxtəlif beynəlxalq layihələrdə
iştirakımız da yaradır (məsələn, Bolonya sistemi, Avropa Ittifaqı tərəfindən digər təhsil ilə
bağlı həyata keçirilən proqramlar və s.)
Bu məqalədə əldə edilən təcrübə və elmi
araşdırmaların nəticələri əsasında aparılan ümumiləşdirmələr işıqlandırılır, lazımi qənaətlər
əldə edilir.
Artıq yuxarıda gətirilən elmi ədəbiyyatın
qısa icmalı əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar
ki, müəllim şəxsiyyəti şagirdlərin tələbatlar və
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motivasiyanın formalaşmasında yalnız şərtlərdən
biridir. Bütövlükdə təşkilati-pedaqoji şərait olmalıdır ki, şagirddə müsbət şəxsiyyət xüsusiyyətləri
formalaşsın. Həmin xüsusiyyətlər sırasında elə
şəxsiyyət keyfiyyətləri var ki, şagirdin gələcək
insan, vətəndaş və şəxsiyyət kimi yetişməsində
çox önəmlidir.
Respublikanın müxtəlif bölgələrində apardığımız tədqiqat zamanı müəllimin sosial-psixoloji və peşə keyfiyyətlərini xüsusi metodika əsasında öyrənib ümumiləşdirməyə çalışmışıq. Nəticədə müəllimin təlim-tərbiyə prosesində davranış
modelini formalaşdırmalı olduq. Eyni zamanda
şagirdlərin koqnitiv və emosional bilik və bacarıqlarının formalaşmasına, mənəvi tələbatlar bazasının zənginləşməsinə təsir edə biləcək sahələrin (o cümlədən müəllimin peşəkar fəaliyyəti) təyin edilməsi məsələsi gündəmə gəlmişdir.
Səmərəli pedaqoji-psixoloji təsiri təmin etmək üçün aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır:
– uşaq və yaş psixologiyası;
– məktəb tipi, onun yerləşdiyi bölgə, qəsəbə, kənd və yaxud şəhər;
– sinifdə uşaqların sayı, burada yaş və
valideynlərin sosial mənsubiyyəti;
– müəllim heyətinin peşəkarlığı və iş şəraiti (staj, aldıqları, təhsil, ixisasartırma imkanları və onlardan istifadə olunma yolları, maddi
durum, məişət şəraiti, ailə vəziyyəti və s.)
– şagirdin, öz yaş xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq tələbatların formalaşması və inkişafında daxili təhrikedici amillər-emosiyalar, instinktlər, iradi-şüuri aləm, sosial mühit, konkret hadisə və s.)
– ailə və sosial mühitin şagirdə təsiri: xüsusiyyətləri (əsas cəhətlər, əlamətlər, yollar və
stimullar); söhbət şagirdin mövcud ictimai dəyərlərə və normalara münasibətindən, onlardan
faydalanma dərəcəsi və səviyyəsindən gedir;
– əhəmiyyətli amillərdən biri də informasiyanın təsiretmə imkan və yollarıdır. Sosial məkandan (internet, televiziya, mətbuat) alınan məlumat məktəbdə alınan məlumat ilə üst-üstə
düşə də bilər, amma əksər hallarda sosial məkandan alınan məlumat daha geniş və rəngarəngdir. Tədrisdə əldə edilən məlumatla bu məlumat çulğalaşır və məktəbli təfəkkürünə, özündəşüura əsaslı şəkildə təsir edir.
– Şagirdin böyüdüyü ailədən və düşdüyü
mühitdən asılı olaraq davranış formaları və standartları formalaşır. Bunlar onun tələbatlar struk-

turu və məzmununa əsaslı şəkildə təsir edərək,
onların ya sönməsinə, cilovlanmasına, ya da ki,
daha da inkişaf olunmasına gətirib çıxarır. Burada ilk növbədə söhbət koqnitiv və emotiv tələbatlarından gedir;
– Formalaşan tələbatlar strukturu gənclərin
gələcək fəaliyyət strukturuna, həyat fəaliyyəti
sahələrinin seçimində mühüm rol oynaya bilər;
– Düzgün formalaşan tələbatlar uşaqlarda
daxili motivasiyanı gücləndirir, özünüdərk və özünüifadəetmə istiqamətində irəliləməyə sövq edir.
Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, tələbatlara meyil salma mərhələləri şagird və müəllim
şəxsiyyətindən, dərsin xarakteri və məzmunundan, təhsil pilləsindən asılıdır. Tələbatın formalaşması mərhələləri daxili meyilsalma, tələbatın
başa düşülməsi, yəni dərk edilməsi və onu ödənilməsi üçün yolların axtarılamasından ibarətdir.
Aktuallaşması isə real olaraq həmin tələbatın
həyata keçməsi ilə bağlıdır, düşünülmüş şəkildə
bu tələbatın ödənilməsi üzrə səylər göstərilir,
ona nail olunma yolları axtarılır. Yuxarıda gətirdiyimiz şərtlər sırasında artıq həmin məktəblinin
şüurunda formalaşan dəyərlər və normalar sistemi də əhəmiyyətli rol oynayır. İctimai rəy (valideynlər, həmyaşıdlar, kütləvi informasiya vasitələri, müəllim və məktəb kollektivi) əsasında
bu cür aksioloji əsas formalaşır ki, onun əsasında tələbatın zəruri olub olmaması barədə təsəvvür formalaşır.
Həm də unutmaq olmaz ki, biliyə, yeniliyə
meyil gənc yaşlarında çox güclüdür. Buna görə
də tələbatların formalaşmasında həm də koqnitiv meyarı nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, bütün digər istiqamətlər üzrə şagirdlərdə maraqların və tələbatların formalaşmasında müəllim
şəxsiyyətinin rolu olduqca böyükdür. Burada
əhəmiyyətli məqamlar aşağıdakılardır:
– Müəllim öz maraq və tələbatları üzərində
daima çalışmalı, tədris prosesinə, şagird şəxsiyyətinin tələbatlarına və obrazlarına tam cavab
verməlidir. Burada iş iki istiqamət üzrə aparılır.
Həmin tələbatlar nəzərə alınmaqla yanaşı müəllim məqsədyönlü şəkildə, müəyyən istiqamətlə,
qarşıya qoşulmuş məqsəd və vəzifələrə cavab
olaraq şagirdlərdə müəyyən sahələrə marağı formalaşdırır ki, nəticədə həm tələbatlar formalaşsın, həm də onların ödənilməsi üzərində lazım
işlər aparılsın;
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– İş prosesində fənnin xüsusiyyətləri, üstəlik digər fənlərlə uzlaşan, yaxın olan sahələrin
qovşağında da koqnitiv biliklərin toplanması
üzrə fəaliyyət görülməlidir. Bu sahədə bütün
müəllimlərin işi metodik şura tərəfindən koordinasiya edilməli və istiqamətləndirilməlidir;
– Burada sinif rəhbərlərinin rolu da əhəmiyyətlidir. Onlar üçün metodik göstərişlər tərtib olunmalıdır ki, onların əsasında sinifdə dərs
aparan hər bir müəllim digər fənlər üzrə şagirdlər tərəfindən mənimsənilən məlumatları öz
tədrisində nəzərə almalıdır. Nəticədə şagirdlərdə
lazımi tələbatların formalaşması istiqamətində iş
daha sürətlə və keyfiyyətli həyata keçiriləcək;
– Məktəbdə keçirilən təlim və tərbiyə ilə
yanaşı həm də sinifdən kənar işin təşkili də əhəmiyyətlidir. Məlumdur ki, informasiya məkanı
çox genişdir və bunun imkanlarından dərsdən
sonrakı işlərdə məharətlə istifadə etmək olar.
Digər tərəfdən bu yolla, aparılan dərslərin nəzəri
müddəaları praktik şəkildə təsdiq olunur, uşaqlarda lazımi bilik və bacarıqları formalaşdırır;
– öyrədilən fənnə marağı daha dərin və sabit etmək üçün dərsdə müxtəlif əyani vasitələrdən, o cümlədən qısa metrajlı filmlərdən, bədii
ədəbiyyatdan maraqlı haşiyələrdən və s. istifadə
etmək olar.
Hamıya məlumdur ki, şagird-müəllim münasibətləri dərin motivasiya və maraqlar strukturuna əsaslanır. Şagird sinifdən-sinfə keçib böyüdükcə öz dünyagörüşü və maraqlarına uyğun
müəllim qarşısına tələblər qoyur. Bu tələblər
müxtəlif şəkildə özünü büruzə verir: suallarda, ev
tapşırıqların düzgün və vaxtında yerinə yetirilməsində (ya əksinə!), dərsdə yaranan ünsiyyətdə
özünü göstərir. Motivasiya müəllimin stajından,
yaşından, qazandığı statusdan da asılıdır.
Şübhəsiz ki müəllimin öz fənninə və peşəsinə dərin maraq və rəğbət olmalıdır. Xüsusi
olaraq məktəbin özündə formalaşan daxili təşkilati mədəniyyət və ideologiya qeyd olunmalıdır.
Azərbaycanda böyük inkişaf tarixinə və sosial
statusa malik, şöhrətli məktəblər var ki, burada
işləyib müəllim adını qazanmaq olduqca şərəflidir. Bu məktəblərin adı bölgələrdə, iri şəhərlərdə
geniş əks-səda alır, rəhbərliyin adı ilə tanınır. Bu
cür məktəbin ab-havası istər müəllim, istərsə də
şagirdin davranışına, onların dəyərlər sisteminə
nüfuz edir, nəticədə şəxsiyyət keyfiyyətləri və
tələbatları müəyyən istiqamətdə cərəyan edir.
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Şagird tələbatlarının düzgün istiqamətləndirilməsi onların müəyyən peşəyə maraqları formalaşdırır, gələcəkdə ali məktəbin seçiminə öz
təsirini göstərir. Yuxarı siniflərdə düzgün qurulmuş peşə yönümü üzrə iş bu mənada çox vacibdir. Bu işdə məktəb psixoloqu da öz səylərini
gərək əksik etməsin. Peşə seçimində müəllim
şəxsiyyəti, onun öz fənninə olan marağın da
əhəmiyyəti çoxdur. Məlumdur ki, məktəbdə
daha bilikli və bacarıqlı müəllimin fənni gələcək
ixtisas seçiminə əsaslı şəkildə təsir edir. Riyaziyyatçıdırsa – riyaziyyat seçilir, fizikadırsa –
fizika və s.
Şagirdlərin tələbatlar strukturu həm də
bölgədən, bu bölgədə görülən təsərrüfat işlərinin
xarakterindən asılıdır. Məsələn, əgər burada
balıqçılıq inkişaf edibsə və uşaqlar dərsdənkənar
vaxtda balıq ovuna, satışına, emalına cəlb olunursa, onların maraq dairəsində olan bu sahə,
şübhəsiz, müxtəlif tələbatların formalaşmasına
təsir göstərir. İnstrumental adlanan bu tələbatlar
daha çox fayda, təbiət, təsərrüfatçılıq anlayışlarla bağlı olduğu üçün, təhsilə, tədris olunan fənlərə də münasibətdə özünü bildirir. Başqa bir
misal da gətirmək olar. Şəhərdə yaşayan, amma
yaşadığı məhəllənin böyük alış-veriş mərkəzləri,
o cümlədən texnika satışı üzrə (o cümlədən maşınların) mağazaların olması müəyyən mənafe
şagirddə texnikaya olan marağı formalaşdırır,
bu da, öz növbəsində məktəbdə öyrədilən bəzi
fənlərə və mövzulara münasibəti dəyişdirir.
Müəllim belə münasibəti lazımi şəkildə
qiymətləndirərək öz peşə fəaliyyətinə olan tələbatları yenidən nəzərdən keçirir və təlim-tərbiyə
işlərində yeni taktikaya müraciət edir. Düzgün
reaksiya şagirdə əks təsir göstərərək onun gələcək peşə seçimində düzgün istiqamətlənməsinə
yardımçı rol oynayır. Beləliklə, sosial mühitin
şagirdin maraqlarına, bacarıq və vərdişlərinə
təsir edərək onun müəllimə qarşı olan tələblərində özünü ifadə edir. Bu isə öz növbəsində müəllimin dərsdə faydalandığı metodikasını və
didaktik fəndlər sistemini tarazlaşdırır, onu özü
üzərində çalışmağa, daima axtarışda olmağa
sövq edir.
Mövzu ilə bağlı M. Rokiçin baza (terminal) və sosial mahiyyətli (instrumental) keyfiyyətlərin formalaşması prosesini öyrənmək üçün
54 nəfər çagird və tələbələrlə sorğu keçirdik.
Bunlardan 26-sı qız, 28-i oğlan idi. Belə ki, sor-
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ğuda iştirak edən insanların əksəriyyəti “İnsanlarla isti münasibətdə olmağa” daha çox üstünlük vermişdir. Məlumdur ki, dəyərlər oriyentasiyası sistemi şəxsiyyətin istiqamətlənmənin məzmununu ifadə edir və onun dünyaya olan münasibətinin əsasını, insanın dünyagörüşünün, həyati fəallığının motivasiyasının özəyini, “həyatın
fəlsəfəsini” təşkil edir. Rokiç Şərq və Qərb
adamlarda bu dəyərlər istiqamətlənmələri arasında fərqliliyi qeyd edirdi. terminal və insrtumental dəyərlər öz yerini dəyişə bilərlər.
Dəyərlərin iyerarxiyasını təhlil edərək,
müxtəlif əsaslar üzrə məzmunlu bloklara onların
qruplaşmasına diqqəti yönəltmək lazımdır. Məsələn, konkret və abstrakt dəyərlər ayrılır, peşəkar özünü təsdiqləmənin və şəxsi həyatın dəyərləri və s. İnstrumental dəyərlər etik dəyərlərə,
ünsiyyət, fərdiyyətçi və konformist, altruist,
özünütəsdiq dəyərlərə və başqaların qəbulu dəyərləri və s. qruplaşa bilər. Bu dəyərlər oriyentasiyası sisteminin subyektiv strukturlaşdırmasının digər imkanları da var. burada fərdi qanunauyğunluğu təyin etmək lazımdır. Əgər heç bir
qanunauyğunluğu aşkar etməyə müvəffəq olmuruqsa, onda dəyərlər sisteminin şəxsiyyətdə təşkil edilməməni və ya hətta cavabların qeyri-səmimiliyi fərz etmək olar.
Digər variantlar arasında önə çıxanlardan
digəri “Yeniliyə və tədqiq edilməmiş şeylərə
can atmaq”dır. Bundan başqa “Başqaları üçün
anlayışlı olmaq”- da ən çox seçilən variantlar
arasındadır. Hazırda tələbələrin ən ümdə arzularından biri gələcəyini təmin etməkdir. Buna
görə də əksəriyyət içində “Özümü nüfuzlu vəziyyətlə təmin edim” variantı üstünlük təşkil
edir. Dövrümüzdə insanların çoxu qalmaqaldan,
mənfi hallardan qaçmağa normal olaraq qaçmağa çalışır. Bu səbəbdən dolayı “Xoşagəlməz hallardan uzaq qalım” variantı da çoxluq içindədir.
Beləliklə, sorğu keçirdiyimiz insanların
əksəriyyəti başqalarına qarşı anlayışlı olmağı
istəyir. Özlərini bütünlükdə tələb edən işlə məşğul olmadığı daha üstün tutublar.
Həmin insanların yeniliklərə can atmaq öz
mövqelərini möhkəmləndirmək qüvvə və istinadlarını daha da yaxşılaşdırmaq fikrini müsbət
qarşılayıblar. Bəziləri ad-san və hörmət qazanmağın, yaşamaq üçün yaxşı qazanmağın onların
gələcəyi üçün daha yaxşı olacağını deyir.

Ümumi olaraq bunlardan nəticə çıxarsaq,
öz tutduqları mövqelərini qorunmaq və daha da
yüksəltmək həmçinin digər insanlarla xoş ünsiyyətdə olmaq onlara qarşı anlayışlı olmaq insanların çox seçdiyi variantlar oldu.
İlk növbədə əsas tələbatların ödənilməsi
dərəcəsinin diaqnostik metodikasını öyrənmək
üçün qarşımızdan respondentə 15 müddəadan
ibarət olan müqayisə və qiymətləndirmə anketi
təqdim edilir. Sorğu yönələn şəxs yaşından, cinsindən asılı olmayaraq bu müddəalardan birini
digəri ilə müqayisə edib qiymətləndirir. Biz isə
ən çox bal toplamış 5 müddəanı seçir və onları
növünə görə qruplaşdırırıq.
Keçirdiyimiz sorğu əsasında müəyyən
oldu ki, xanımlar:
Maddi tələbatlar: 4,8, 13 →8 [13] [4]
Təhlükəsizliyə olan tələbatlar: 3, 6, 10 →
10 [3] [6]
Sosial (şəxslərarası) tələbatlar: 2,5,15 →
15 [2] [5]
Tanınmağa olan tələbatlar: 1,9,12 → 12
[9] [1]
Özünüifadəyə olan tələbatlar: 7,11,14 → 7
[11] [14]
Sıralamaya uyğun olaraq “özünə maddi rifah yaratmağa”, “xoşagəlməyən hallardan uzaq
qalmağa”, “başqaları üçün anlayışlı olmağa”,
“özünü nüfuzlu vəziyyətlə təmin etməyə”, “öz
qüvvə və istedadını inkişaf etdirməyə” daha çox
üstünlük verirlər.
Sorğu əsasında müəyyən olundu ki,
kişilər:
Maddi tələbatlar: 4, 8, 13 → 13 və 8 [4]
Təhlükəsizliyə olan tələbatlar: 3, 6, 10 →
10 [3 və 6]
Sosial(şəxslərarası) tələbatlar: 2, 5, 15 →
2 və 15 [5]
Tanınmağa olan tələbatlar: 1,9,12 → 1
[12] [19]
Özünüifadəyə olan tələbatlar: 7,11,14 →
14 [7 və 11]
Sıralanmaya uyğun olaraq “yaxşı əşyalar
almaq və özünə maddi rifah yaratmaq”, “xoşagəlməyən hallardan uzaq qalmaq”, “insanlarla
isti münasibətdə olmaq və başqaları üçün anlayışlı olmaq”, “ad-san və hörmət qazanmaq”,
“insanı bütünlüklə tələb edən işlə məşğul olmaq” müddəalarını daha çox qiymətləndirirlər.
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Anketi qiymətləndirən yaş qrupları da
müxtəlifdir. Buna görə də variantlar arasında
müəyyən qədər ziddiyyətlər olsa da, bu bütünlüklə son nəticəyə təsir etmədi. Ümumilikdə nəzər
saldıqda isə yaş həddindən asılı olmayaraq qadınların seçimi kişilərə nisbətən bir o qədər də
fərqlənmirdi. Keçirilən sorğu əsasında hər kəsin
olmasa da bir qrupun fikirləri öyrənilmiş oldu.
Variantlar içərisində həm kişilərin, həm də qadınların üstünlük verdiyi “xoşagəlməyən hallardan uzaq qalmaq” müddəası idi. Görünür ki, insanların əksəriyyəti maddi tələbatlardan daha çox
təhlükəsizlik və rahatlıqlarını təmin edən tələbatlara üstünlük verirlər. Bir qrup isə həmsöhbətlərinin olmasındansa, digər tələbatlarının ödənilməsi və şəxsi qayğılarına üstünlük vermişdir.
Nəticə olaraq, belə bir qənaətə gəlmək
olar ki, indiki məktəbli və gənclərin şüurunda
maddi tələbatlardan daha çox təhlükəsizlik və
rahatlıqlarını təmin edən tələbatlara üstünlük verilir. Bu da müəllim sənətinə, onun seçdiyi tədrisin idarəedilməsi üslubuna əsaslı şəkildə təsir
edir. Məlum oldu ki, uşaq və gənclərin şüurunda
üstünlük daha çox baza xarakterli dəyərlərə verilir. Bu da gənc nəslin əvvəlki nəsillərdən fərli
sərvət meyilləri formalaşır. Nəsillərarası ziddiyyətlərin təsiri tədris prosesində də özünü ifadə

edir. Müəllimin vəzifəsi mümkün qədər demokratik şərait yaratmaqla şagirdin koqnitiv və
mənəvi özünüdərki düzgün istiqamətləndirməsindən ibarətdir.
Problemin aktuallığı: Tədris prosesində ən
vacib meyarlardan biri müəllim-şagird ünsiyyətinin
düzgün qurulmasıdır. Bunun üçün müəllim gərək
şagirdlərin daxili aləminə yaxşı bələd olsun, onların
şəxsiyyət tələbat strukturunu dərindən öyrənsin.
Müasir dövrün inkişaf xüsusiyyətləri də şagirdlərin
tələbatlar strukturuna əsaslı şəkildə təsir göstərir.
Problemin yeniliyi: Tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, şagirdlərin şüurunda maddi tələbatlardan daha çox təhlükəsizlik və rahatlıqlarını təmin
edən tələbatlara üstünlük verilir. Bu da müəllimin
idarəçilik üslubunda müəyyən metodikalara üstünlüyün verilməsinə gətirib çıxarır (demokratik, avtoritar
üslubunun meyilləri ilə).
Problemin praktik əhəmiyyəti: Müasir məktəbdə təlim-tərbiyə işlərinin idarəolunması həm də
şagird-müəllim münasibətlərinin düzgün qurulmasındadır. Burada şagirdlərin motivasiyasının əsasında duran baza və instrumental tələbatlar vscib rol
oynayır. Bunların nəzərə alınması tədris prosesinin
keyfiyyətini, şagirdlərin sosiallaşması prosesini xeyli
yaxşılaşdıra bilər.
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Т.Р. Оруджева
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется влияние структуры потребностей учащихся средней школы на профессиональную деятельность учителя. Итоги проведенного исследования среди студентов и школьников по методике М. Рокича, показали, что система ценностных ориентаций, как среди девочек, так и мальчиков все
еще формируется. Через эту систему ценностей они выражают свою позицию в определенных вопросах,
движутся к достижению целей, поставленных ими перед собой в жизни. Каждый возрастной этап этого
процесса является уникальным. Учитель, принимая во внимание мотивацию учащихся, учитывает их в
своей деятельности, более успешно может осуществлять процесс обучения и воспитания. Этот фактор
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также влияет на природу общения типа «учитель-ученик». Особо следует подчеркнуть значимость ценностных ориентаций для подростков в принятии решений в той или иной жизненной ситуации, при реализации необходимых действий. Структурное построение ценностных ориентаций помогает выделить
здесь ведущую сторону, определить необходимую тактику в поведении.
T.R. Orujeva
SPECIFICIMPACT OF THE STRUCTURE OF THE NEEDS OF SECONDARY SCHOOL
STUDENTS ON THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS
SUMMARY
The article analyzes the influence of the structure of the needs of secondary school students on the
professional activity of the teacher. The results of the research conducted among the students and
schoolchildren, according to the method of M.Rokich, showed that the system of value orientations, both
among girls and boys, was still being formed. Through this system of values they express their position in
certain issues, move towards the goals they have set for themselves in life. Each age stage of this process is
unique. The teacher, who takes into account the motivation and the activities of the students, can carry out
the process of education and upbringing more successfully. This factor also affects the nature of a teacherstudent communication. Particularly, it is necessary to emphasize the importance of value orientations for
adolescents in making decisions in different life situations, when implementing the necessary actions. The
structural construction of value orientations helps to identify the leading side, and to determine the
behavioral tactics.
Redaksiyaya daxil olub: 06.09.2017
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Müasir zamanda ölkəmizin təhsil sistemində aparılan islahatlar təhsilin bütün pillələrində yeniləşmələrə, təkmilləşmələrə və modernləşmələrə səbəb olmuşdur. Çünki cəmiyyətin müasir tələblərə uyğun kadrla təmin olunması problemi öz həllini tapmalıdır. Bu problemlərin həllində əsas məsələlərin biri də orta ixtisas
məktəblərinin yeni modelinin qurulmasıdır.
Əsas məqsəd təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır, bu halda məzmunda islahat, təlim texnologiyalarının tətbiqində islahat, qiymətləndirmədə
islahat və s. özünü əks etməlidir. Göstərilən
problemlərin həllində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə öz müsbət
aspektlərini əks etdirir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərkən əldə
olunmuş innovasiyalar yeni metod və formaların
yaranmasına, tədris prosesində müəllimlərin iş
üslubunun dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Buna
görə də müəllimin kompüter sahəsində mükəmməl biliyə malik olması və hər bir müəllimin
proqramlarla işləmək bacarığı olmalıdır. Belə
yanaşma isə şəxsiyyətin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına, müstəqil tələblərinə və yaradıcı
düşünməyə və müasir tələblərə uyğun adaptasiya olunmağa yönəlir. Deməli, İKT-dən istifadə
bacarığı olmayan müəllim öz işini müasir tələblərə uyğun yerinə yetirə bilməz.
Ölkəmizdə təhsilin informatlaşdırılması
sürətlə özünü əks etdirir. Təhsil sistemində aparılan islahatlarda əsas problemlərdən biri də təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir, bu halda
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informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək qarşıya çıxan problemlərin
həllində geniş imkanlar açır. Orta ixtisas məktəblərinin İKT-dən istifadə bacarığına yiyələnməsi onların hərtərəfli inkişafına, peşə üzrə
səviyyələrinin yüksəlməsinə səbəb olur.
Orta ixtisas məktəblərində riyaziyyatın
tədrisində bir sıra çatışmazlıqlar göstərmək olar,
yəni: pedaqoji prosesin mahiyyətinin, qanunauyğunluqlarının. ənənələrinin və inkişaf perspektivlərinin öyrənilməsi və tələbələrin fəaliyyətlərinin müxtəlif növlərinin təkmilləşdirilməsinin texnoloji əsaslarının, forma və metodlarının işlənməsi və s. Deməli, riyaziyyatın tədrisində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi tədris prosesinin keyfiyyətini artırır,
bu isə informasiyalı cəmiyyətdə tələbələrin keyfiyyətli mütəxəssis kimi hazırlığına səbəb olur.
Orta ixtisas məktəblərində müasir tələblərə uyğun mövcud vəziyyətin təhlili müəllim heyətinin elmi araşdırmalara cəlb edilməsi ilə bağlı aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verir:
 riyaziyyat fənninin tədrisində təlimin
keyfiyyətinin yüksəlməsində başlıca rol oynayan müəllim heyətinin hərtərəfli hazırlığıdır.
Onların riyaziyyat fənninin nəzəri və praktik
problemlərini dərindən bilmələri və tələbələri
öyrətmək bacarıqları ilə sıx əlaqəlidir. Buna
görə də müəllim İKT-dən istifadə etməklə apardığı dərsdə tələbənin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət edir. Bu baxımdan müəllimin
elmi-pedaqoji fəaliyyətinə təsir göstərən amillər
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sırasında tədqiqatçılıq fəaliyyətinə cəlb olunma
mühüm əhəmiyyət kəsb edir;
 müəllimlərin tədqiqat işi müasir tələblərə
cavab vermir, əks halda təmsil olunduğu kollektiv üzvləri, tələbələri, ümumiyyətlə ictimaiyyət
arasında böyük nüfuz qazanmasına səbəb olur.
Orta ixtisas məktəblərində müəllim kadrlarının hazırlığı distant təhsillə sıx əlaqəli olmalıdır. İKT-dən istifadə zamanı meydana çıxan
problemlərdən biri də tələbələrin lazımi material
axtardığı zaman, onun diqqətinə uyğun olmayan
materialların meydana çıxmasıdır, bu materiallar isə tələbənin əxlaqına, mənəviyyatına mənfi
təsir göstərir. Tələbələrin nümayış etdikləri nəticələrə aşağıdakı amillər aid ola bilər:
 tələbələrin xüsusiyyətləri;
 sosial-mədəni mühitin xüsusiyyətləri;
 təhsilə qoyulan xüsusiyyətlər;
 pedaqoji prosesin xüsusiyyətləri.
Orta ixtisas məktəb tələbələri arasında
təbiət elmləri fənlərinin təlimində ümumləşdirmə və təsnifat əməliyyatlarının mənimsənilməsinin başlanğıc səviyyəsinin yetərsizliyi həmişə
özünü əks etdirir. Riyaziyyat kursunun tədri-sində yaranan situasiyaların analizinin aparılması,
riyazi təhsilin keyfiyyət məsələləri, riyazi təhsilin məzmununa müxtəlif yanaşmalar, tədris zamanı İKT-nin tətbiqi imkanlarının həlli aktual
məsələlərdən biridir.
İKT-dən istifadə zamanı meydana çıxan
ziddiyyət və çətinliklərdən biri də az vaxt sərf
etməklə lazımi məlumatların tapılmasıdır. Səbəb
isə materialların təqdim edilməsində yaranmış
sistemsizlikdir.
Müşahidələrdən aydındır ki, hər il riyaziyyatdan nəzəri və praktik biliklər yenilənir və
yeni informasiyaların meydana gəlməsi nəticəsində müəllimlərin səriştəliyi azalır. Buna görə
də belə mürəkkəb və çətin problemin həllini
ömür boyu təhsilə keçiddə görürlər. Hazırda
orta ixtisas məktəblərində tədris prosesində
informasiya axınlarının idarə edilməsi tələbatına
cavab verməkdə öz müsbət aspektlərini qarşıya
qoyur, lakin qeyd edək ki, bu gün orta ixtisas
məktəbini qurtaran məzunlar ömürlük peşə
fəaliyyətinə hazır deyillər.
Hazırda təhsil sistemində fəal və interaktv
təlim metodlarından geniş şəkildə istifadə olunur. Bu prosesdə İKT-dən istifadə öz müsbət
təsirini göstərir və bu zaman müəllim tələbənin

İKT sahəsində hansı həcmdə və nə dərəcədə bilik, bacarıqlara malik olduqlarını nəzərə almalıdır. İKT-dən istifadə düzgün araşdırılmalı, analiz olmalı və istifadə olunmalıdır, gərəkli olmadıqda ondan istfadə edilməməlidir.
Orta ixtisas məktəblərində riyaziyyatın nəzəri və praktik istiqamətlərdə tədrisində kompüterlərdən istifadə olunması, bu fənnin təkmilləşdirilməsindən və modernləşdirilməsindən danışmağa səbəb olur. İşçi tədris proqramının məzmununu tərtib edərkən müxtəlif bölmələrin tamlığı gözlənilməli, fəndaxili və fənlərarası əlaqələrə üstünlük verilməlidir. Riyaziyyatın tətbiqi
istiqamətlərdə məzmununun yeniləşməsinə üstünlük verilməli, müəyyən olunmuş mövzuların
kompüterlərlə tədrisinə yer verilməlidir. Hazırda
riyaziyyat elmi bütün elmlərə sirayət etmişdir,
yəni bütün elmlərdə riyaziləşmə öz əksini tapmışdır. Müasir tələblərə uyğun tətbiqi məsələlərin həlli keyfiyyətli riyazi təhsilin həyata keçməsinin zəruri olduğunu qarşıya qoyur. Hazırda
orta ixtisas məktəblərində riyaziyyatın nəzəri və
praktik istiqamətlərdə tədrisində əldə olunan
nailiyyətlərə əsaslanaraq kompüterdən və İKTdən istifadə onun təkmilləşdirilməsindən və
modernləşdirilməsindən danışmağa imkan verir.
Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında
əsas rol oynayan aspekt əldə olunan informasiyanın həcmi yox, onun didaktik və psixoloji
cəhətlərdir. Keyfiyyətli təhsil əldə etmək üçün
yeni təlim texnologiyalarının, tədris prosesinin
layihələşdirilməsi, fəal və interaktiv təlim metodlarının necə tətbiq olunması modelinin qurulması
başlıca rol oynayır. Həm də riyazi biliklərin
keyfiyyətini artırmaq üçün yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi öz həllini tapmalıdır.
Orta ixtisas məktəbləri qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biri də istehsalata formalaşmış
mütəxəssis hazırlamaq və ali məktəbə daxil
olmaq üçün hazırlıqlı abituriyent yetişdirməkdir.
Buna görə də hər bir müəllim məqsədyönlü şəkildə kompüterlərdən və İKT-dən istifadə etməkdir. Hazırda kollec və ali məktəblərin riyaziyyat kursu arasında kəskin sədlər yaranmışdır.
Ali məktəbə daxil olan kollec tələbələri tətbiqi
məsələlərin həllində nəzəri və praktik cəhətdən
çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu çətinlikləri qarşıdan qaldırmaq üçün kolleclərdə müəllimlərin
hazırladığı dərs vəsaitləri, riyaziyyatın təliminin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində yeni metod və
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formaların araşdırılması, İKT-dən istifadə mühüm rol oynayır. İnnovasiya keyfiyyətcə təkmilləşdirilmiş pedaqoji sistemdə vəhdət halında
götürülmüş ideyalar, proseslər, vasitələr və nəticələrdir. Deməli informasiya texnologiyaları və
eləcə də İKT həyata keçirilən yeniliklərdən və
ya innovasiyalardan biri kimi başa düşülür.
Müasir dövr müəllimin qarşısına yeni tələblər qoyur. Öz vəzifəsini lazımi tələblər səviyyəsində qurmaq üçün nəzəri hazırlıq, yenilikləri
qəbul etmək bacarığı, eyni zamanda ictimai –
sosial tərəqqini dərk edən, geniş dünyagörüşə
malik olan, uca və gənclərin psixologiyasına
yaxşı bələd olan, öz fəaliyyətinə yaradıcı yanaşan müəllimin işi səmərəli olur. Müəllimin müasirliyi bir çox keyfiyyətlərin olmasını zəruri
edir: psixologiya və pedaqogika sahəsində biliklərin olması; ixtisasını mükəmməl bilməsi; idarəçilik və təşkilatçılıq bacarığını nümayiş etdirməsi; İKT-dən faydalanması.
Riyaziyyat fənninin tədrisində yeni təlim
texnologiyalarından və İKT-dən istifadə, tədrisi
metodikasının yeniləşməsi və təkmilləşməsi,
ixtisasyönlü və ixtisas fənləri arasında səmərəli
inteqrasiyanın təmin edilməsi müəllimlərin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır.
Dövlət təhsil standartlarına əsaslanaraq
orta ixtisas məktəblərində riyaziyyat kursundan
hazırlanmış yeni proqrama görə tələbələrin hazırlığı müasir texnologiyaların tələblərinə cavab
verməlidir. Riyaziyyat kursunun tədrisində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində meydana
çıxan problemlərdən biri də orta ixtisas məktəblərində hazırkı tədris plan və proqramlara uyğun
dərs vəsaitlərinin yoxluğudur. Əgər tələbələrə
ilk günlərdən dərs vəsaitlərindən istifadə etməyi
öyrətmək mümkün olduqda onda bu hal başqa
fənlərin öyrənilməsinə də təsir edir. Bu halda
həm də İKT-dən istifadə etmək unudulmamalıdır. İKT-dən istifadə insanın cəmiyyət içərisində
yaşama prinsiplərinin mənimsənilməsinə təkan
verir. İKT-dən mənimsənilmə insanda düzgün-

lüyü, həqiqətə çatmaq cəhdlərini tərbiyə edir,
həm də insanın hərtərəfli dünyagörüşündə və
təfəkkürünün inkişafında özünü əks etdirir.
Müasir zamanda elmi-texniki tərəqqinin
sürətlə inkişafı şəraitində müasir tələblərə cavab
verən mütəxəssislərin hazırlığında riyaziyyatın
öyrənilməsində İKT-nin tətbiqinə xüsusi diqqət
verilməlidir. Bu halda ilk növbədə baxılan teoremlərin isbatı xüsusiyyətlərinə, onlarda alqoritmin olub-olmamasına diqqət yetirmək məqsədəuyğundur. Qeyd edək ki, informatikanın fəaliyyət dairəsi “kompüter haqqında elm” olmaqdan
daha genişdir, çünki cəmiyyətin və onun bütün
sahələrinin inkişafı internetin artmaqda olan
intellektual imkanlarından və informasiya
resurslarından geniş istifadə olunması ilə bağlıdır. Deməli, orta ixtisas məktəblərində riyaziyyatın əsas anlayışlarının öyrənilməsi ilə yanaşı
tələbələrə ilk anda öyrənilən anlayışları və onların xüsusiyyətlərini əks edən məsələlərin də
öyrədilməsi məqsədəuyğundur.
Riyaziyyatın öyrənilməsində İKT-dən istifadə hər şeydən əvvəl həqiqətlər çoxluğu kimi
öz-özlüyündə maraq doğurur və dünyanın ən
müxtəlif təzahürlərinin rahat və məhsuldar təsvir üsullarını verməklə dil funksiyasını yerinə
yetirir. Nəhayət, çox vacib amil ondan ibarətdir
ki, İKT, riyaziyyatın tədrisində nəzəri və həm də
praktik problemlərin tədqiqat üsullarını insanlara çatdırır. Beləliklə qeyd edə bilərik ki, orta ixtisas məktəblərində gələcək mütəxəssislərin hazırlığında tələbələrin İKT-nin tətbiqi ilə riyazi
bilikləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onların
hazırlığının daha da yaxşılaşdırılmasında böyük
rol oynayır.
Problemin elmi yeniliyi. Müasir zamanda
orta ixtisas məktəblərində riyaziyyat kursunun tədrisində İKT-nin tətbiqi və tətbiqinin xüsusiyyətləri əks
olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Orta ixtsas məktəblərində riyaziyyat kursunun təlimində İKT-nin tətbiqi mühüm rol oynayır.
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РЕЗЮМЕ
Статья повествует об основных особенностях и применении информационно-коммуникационных технологий в теоретических и практических направлениях обучения курса математики в средних
специальных школах.
A.F. Aliyeva
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SUMMARY
The article deals with the application and key features of İCT in theoretical and practical aspects of
teaching math course in secondary specialized schools.
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В условиях динамично меняющегося мира и информатизации образования возрастает
значение информационно-коммуникативной
компетентности
специалистов.
Мировая
практика подтверждает возможность совершенствования образования на основе широкого внедрения методов и средств информационных компьютерных технологий. Особую значимость эти задачи приобретают в процессе
подготовки преподавателей. Актуальность использования информационных технологий в
образовательном процессе в вузе обусловлена
социальной потребностью в повышении
качества образования и практической потребностью в использовании в высших образовательных учреждениях современных компьютерных программ. Модернизация учебного
процесса требует перехода от пассивных,
главным образом лекционных, способов освоения учебного материала, к активным групповым и индивидуальным формам работы, организации самостоятельной поисковой деятельности студентов, что позволит готовить специалиста с выраженной индивидуальностью и
организовать деятельность занимающихся в
различных условиях. Владение информационными и коммуникационными технологиями
(ИКТ) преподавателями вузов является основой повышения качества образования. Использование средств ИКТ для создания учебнометодического обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Компетентное использование ИКТ препо150

давателем увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала студента.
Включение мультимедийных образовательных материалов, новых информационных и телекоммуникационных технологий в
учебный процесс позволяет: представить
обучающие материалы не только в печатном,
но и в графическом, звуковом, анимированном виде, что дает многим студентам реальную возможность усвоить материал на более
высоком уровне; автоматизировать систему
контроля, оценки и коррекции знаний студентов; автоматизировать процесс усвоения,
закрепления и применения учебного материала с учетом интерактивности многих электронных учебных пособий; осуществить
дифференциацию и индивидуализацию обучения; существенно повысить интерес к дисциплинам, что также определяет качество
обучения; получить доступ и оперировать
большим объемом информации; формировать информационную культуру, в том числе
обучать студентов находить и использовать
различные виды информации, что является
одним из важнейших умений в современном
мире; организовать внеучебную работу; предоставить возможности дистанционного обучения тем, кому это необходимо.
Шейла Корралл, библиотечный работник
из университета Ридинга (Великобритания), в
своей статье отмечает, что во многих современных публикациях, посвященных определе-
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нию «ключевых навыков», практически никакого внимания не уделяется информационным
навыкам. Авторы отчета Национального комитета по исследованиям в области высшего
образования подчеркивают важность формирования навыков, которые являются «ключевыми для будущего успеха выпускников, какой бы путь они не избрали в жизни», и выделяют четыре их типа — коммуникативные навыки, вычислительные способности, владение
информационными технологиями и умение
учиться. Корралл так же рассматривает множество других перечней ключевых навыков,
которые, хотя они иногда и расширяют число
навыков, по большей части упускают из виду
навыки информационные. Однако в различных секторах высшего образования наблюдаются и противоположные тенденции. Например,
BECTA
(British
Educational
Communications and Technology Agency – Британское агентство образовательных коммуникаций и технологий) уже давно изучает формирование информационных навыков в качестве признанного аспекта национальной учебной программы для начальных и средних
школ.
В США и Австралии есть примеры
инициатив
конкретных
университетов,
развивающих стратегический подходу к
обучению информационной грамотности.
Университет Гриффитса в Австралии разрабатывает «Программу обучения информационной грамотности», в которой утверждается, что основой такого рода подхода является сотрудничество. «Обучение информационной грамотности... предполагает разделение ответственности между всеми работниками образовательной сферы и поставщиками информации». В этом документе
утверждается, что «эффективное обучение
информационной грамотности зависит от кооперации между специалистами в области
информации и экспертами по отдельным
дисциплинам для внедрения инноваций в
учебные планы, которые способствуют
формированию информационной грамотности». В числе других принципов построения
программ развития информационных навыков можно назвать следующие:

– Программы должны быть нацелены на то,
чтобы подходить любого типа обучающимся
на всех возможных уровнях обучения.
– Программы должны иметь ясные цели и
строится на прочных педагогических основаниях.
– Программы должны включать механизмы повышения качества и обратной связи.
– Программы должны пытаться измерять
исходную и конечную компетентность и тем
самым демонстрировать свою действенность.
– Программы должны эффективно управляться, в том числе в финансовом плане.
– Программы должны действенно использовать новые технологии и другие инновации.
Передовая система образования опиралась и опирается на последние достижения в
области науки и технологий. Трудно утверждать о результативности образовательного
процесса, если использовать устаревшую научнообразовательную информацию, методы
организации обучения и технологий. Объем
информации с каждым годом увеличивается,
информация становится важным фактором,
влияющим на развитие образования, науки и
культуры. В настоящее время переход на
электронные формы представления, хранения, передачи и обработки научно-образовательной информации стал объективной реальностью. Использование баз данных на
различных носителях или онлайновый доступ
через интернет в тысячи раз повышает эффективность работы. Целесообразность применения компьютерных технологий в образовательном процессе определяется тем, что с их
помощью эффективно реализуется такие дидактические принципы как доступность,
наглядность, сознательность, активность и т.д.
В рамках использования компьютерных технологий в образовательном процессе
существуют две тенденции — персонализация процесса обучения и его технологизация.
Персонализация предполагает обратную связь, с использованием техники контакт обучающегося с преподавателем. Вторая — значительное расширение аудитории
обучающихся. Если в контексте персонализации обучения обучающийся выступает активным участником информационного обмена,
при включении в масштабные электронные
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образовательные проекты его роль ограничена
потреблением и усвоением информации. Оба
этих подхода встречаются и при очной форме
обучения, однако лишь в сочетании с
компьютерными технологиями они переходят
в другое качество, обретают «вторую жизнь».
Так, лекционный материал можно прослушать не только в аудитории, но и в любом другом месте при наличии соответствующих устройств и каналов цифровой связи.
При этом на смену обычной подаче учебного
курса приходит электронная система изложения материала, в рамках которого основное
содержание текста может дополняться заметками и статьями по заданной теме. Кроме
этого существуют другие дистанционные
формы общения, все более популярные в наше время: полемики, интеллектуальные и
ролевые игры, совместное проектирование,
творчество, беседы на форумах образовательных учреждений.
Колоссальное развитие компьютерных
технологий привело к тому, что деление
«преподаватель-студент» сместился ощутимо в сторону последнего. Человек, желающий восполнить пробелы в образовании
или пополнить личную копилку знаний, в настоящее время практически неограничен в
выборе имеющихся в информационной сфере курсов обучения и программ. Он волен
найти доступную и удобную для него форму
и методику занятий, планировать собственное время и учитывать возможности. Роль
преподавателя, в данном случае, сводится к
направлению «подопечного» в нужное информационное русло, диагностике возникающих проблем по усвоению материала.
ИКТ расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы,
программы для проведения деловых игр.
Фактически во всех современных электронных учебниках делается акцент на развитие
творческого мышления. С этой целью в них
предлагаются задания эвристического, творческого характера, ставятся вопросы, на ко152

торые невозможно дать однозначный ответ и
т.д. Коммуникационные технологии позволяют по-новому реализовывать методы, активизирующие творческую активность. Обучаемые могут включиться в дискуссии, которые проводятся не только в аудитории или
классе, но и виртуально, например на сайтах
периодических изданий, учебных центров. В
выполнении совместных творческих проектов могут участвовать учащиеся различных
учебных заведений.
Использование лабораторного оборудования позволяет организовать в реальном времени постановку демонстрационного эксперимента, усиливающего понимание материала и
его усвоение. Применение спутниковых
технологий позволяет перейти на более высокую ступеньку использования в учебном
процессе информационно-коммуникационных
технологий.
Применение ИКТ в системе образования
актуализирует их коммуникативную составляющую. Проникновение компьютерных телекоммуникаций в сферу образования инициировало развитие новых образовательных
технологий, когда техническая составляющая
образовательного процесса приводит к сущностному изменению образования. Развитие
компьютерных телекоммуникаций в образовании инициировало появление новых образовательных практик, что в свою очередь способствовало трансформации образовательной
системы в целом. Границы образовательной
сферы, локализованные институциональными,
временными и пространственными рамками
были значительно расширены за счет внедрения телекоммуникационных технологий в
образовательный процесс.
Актуальность темы: Сегодня использования информационных технологий в образовательном процессе вуза, обусловленная социальной потребностью с целью повышения качества
образования, а также модернизации образовательного процесса. В статье рассматриваются
различные аспекты внедрения информационных
технологий, а также их незаменимая роль в процессе обучения.
Научные инновации: В статье затрагиваются современные тенденции обучения, показываются, как колоссальное развитие компьютерных технологий привело к тому, что деление
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«преподаватель-студент» сместился ощутимо в
сторону последнего, рассматриваются эффективные методы внедрения из мировой практики.
Практическая значимость: В последние
годы со стороны правительства Азербайджана
уделяется все больше внимания и заботы в процесс информатизации и автоматизации образо-

вательного процесса, что служит наиболее вещественным доказательством практической значимости данной темы для нашей страны. В
статье же показываются методы образования из
мировой практики, которые можно усовершенствовать или применить в нашей стране.
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S.Gasimova
THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN TEACHING PROCESS OF HIGH SCHOOLS
SUMMARY
Skills of using information and communication technologies among university lecturers is important
for improving the quality of education. The use of information and communication technologies in the
creation of educational and methodical maintenance makes it possible to increase the efficiency of the
educational process. The competent use of information and communication technologies by a lecturer
magnifies the pedagogical influence on students’ creative potential forming. In order to increase the
efficiency of application of new information and communication technologies in the educational process it is
necessary to improve the quality of electronic manuals and software and to develop the scientific and
technical cooperation of universities on this problem. As educational information resources accumulate,
innovative technologies will take a worthy place in the educational process of higher education
establishment, and it will become possible to form programs of preparation and retraining of experts of
different levels on the basis of these technologies.
S.Qasımova
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ ALİ MƏKTƏBLƏRİN
TƏLİM PROSESİNDƏ TƏTBİQİ
XÜLASƏ
Ali təhsil müəssisələrinin müəllimlərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
etməsi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün əsasdır. Təlimdə metodoloji dəstək yaratmaq üçün İKT
alətlərindən istifadə tədris prosesinin səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rol oynayır. İKT-dən
pedaqoqların səriştəli istifadəsi tələbələrin yaradıcılıq potensialının formalaşmasına təsir edir. Tədris
prosesində yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin yaxşılaşdırılması üçün ilk öncə
elektron dərsliklərin və eləcədə proqram təminatının keyfiyyətini yüksəltmək lazımdır, bu məsələ ilə bağlı
universitetlərin elmi-texniki əməkdaşlığının inkişafı mühüm şərtdir. Tədris xarakterli informasiya
resurslarının toplanması ilə innovasiya texnologiyaları ali təhsil müəssisələrində tədris prosesində layiqli yer
tutaraq, eləcədə onların əsasında müxtəlif səviyyələrdə mütəxəssislərin hazırlığı və yenidən hazırlığı
prosesinin formalaşmasını mümkün edəcək.
Redaksiyaya daxil olub: 01.09.2017
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 5, 2017

153

İradə Əmirəliyeva

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİ
İOHANN HENRİX PESTALOTSİ UŞAQLARIN TƏRBİYƏSİ
HAQQINDA
İradə Əmirəliyeva,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
ARTİ-nin böyük elmi işçisi
E-mail: amiraliyeva_i@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. A.N. Abbasov,
ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli
Açar sözlər: tərbiyə, uşaqların tərbiyəsi, əxlaq tərbiyəsi, düzgün tərbiyə, pedaqoji fəaliyyət, uşaqların
cəzalandırılması
Ключевые слова: воспитание, воспитание детей, нравственное воспитание, правильное
воспитание, педагогическая деятельность, наказание детей
Key words: upbringing, upbringing of children, moral upbringing, correct upbringing, pedagogical
activity, punishment of children

1746-cı il yanvar ayının 12-də İsveçrənin
Sürix şəhərində anadan olmuş İohann Henrix
Pestalotsi görkəmli pedaqoq kimi uşaqların
tərbiyəsi ilə bağlı qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. Həmin fikirlərdən müasir zamanda da istər
xarici ölkələrdə, istərsə də Azərbaycanda ailədə
və təhsil müəssisələrinin şagirdlərlə apardıqları
təlim-tərbiyə işlərində faydalanmaq mümkündür.
Pestalotsi “Həyatdan atılmışların axşam
saatları” əsərini yazaraq, 1774-cü ildə yurdsuz
uşaqlar üçün Heyqofda açdığı, fəqət maddi imkansızlıq ucbatından 1780-ci ildə bağlamaq
məcburiyyətində qaldığı uşaq evinin fəaliyyətini
işıqlandırır. Daha sonra onun “Linqard və
Gertruda” romanı meydana gəlir. Bu əsərində
analara öz uşaqlarını düzgün tərbiyə etməyin səmərəli yollarını göstərir, müəllimin Gertruda
nümunəsində təlimi necə uğurla apardığını təsvir və tərənnüm edir.
Böyük pedaqoq uşaqların fəaliyyətinin
məhdudlaşdırılmasının əleyhinə idi. Uşaqlara
imkan daxilində azadlıq və müstəqillik verilməsini vacib hesab edirdi. Müəllimlərə və valideynlərə müraciətlə məsləhət görürdü ki, onlar
tərbiyə işində azadlığın yaxşı cəhətlərinə inansınlar. İohann Henrix Pestalotsi bu xüsusda yazırdı: “Kal meyvə yetişdirmək haqqında boş arzulara uyma. Qoy sənin uşağın azad ola bildiyi
kimi azad olsun. Ona azadlıq, rahatlıq, sakitlik
vermək üçün hər cür imkandan istifadə et. Ona
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əşyaların daxili təbiətinin təsiri vasitəsi ilə heç
nə öyrətmə, qətiyyən heç nə” (1, 22).
Göründüyü kimi, Pestalotsi istər ailədə,
istərsə də məktəbdə uşaqların müstəqilliyinin
qarşısının kəsilməsinə, onların itaətkarlığa
alışdırılmasına, onlara təzyiq göstərilməsinə
qarşı idi. Pestalotsinin qənaəti belə idi: “Hər cür
təzyiq inamsızlıq doğurur və əgər bu inamsızlıq
rişə verərsə, sənin əməyin puç olar” (1, 22).
Ona görə də valideynlərə məsləhət görürdü
ki, öz övladlarının qəlblərinə sahib olsunlar, onlar üçün lazımlı insan olsunlar. Belə olan təqdirdə uşaq öz ata-nasına etibar edir, şadlanmaq istədikdə, valideynini öz yanında görmək istəyir.
Pestalotsi həmişə uşaqlara doğru yol göstərilməsinin tərəfdarı idi. Eyni zamanda bildirirdi ki, uşaq bu və ya digər səbəbdən doğru yoldan saparsa, ata-ana onun köməyinə gəlməlidir.
Əgər uşaq tərbiyəçinin, valideynin dönə-dönə
etdiyi xəbərdarlıqlara məhəl qoymursa və çətin
vəziyyətə düşürsə, yenə də uşağa dəstək durmaq
lazımdır. Ən nəhayət, o öz səhvini başa düşəcək, “onu düzgün qoruyan ağıllı rəhbərə, ataya
tabe olacaqdır”.
Pestalotsinin uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı
fikirlərinə onun “Gertruda öz uşaqlarını necə
öyrədir”, “Analar üçün kitab”, “Qu quşunun
nəğməsi” əsərlərində rast gəlmək mümkündür.
Pestalotsinin nöqteyi-nəzərincə, tərbiyənin məqsədi - şəxsiyyətin təbii qabiliyyətlərinin inkişaf
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etdirilməsi qayğısına qalmaqdan və daim onu
təkmilləşdirməkdən ibarətdir.
Böyük pedaqoqun qənaəti belə idi ki, ən
nəcib mənəvi hisslər uşağın anaya olan məhəbbətindən nəşət edir. Eyni zamanda uşağa münasibətdə ana bacardığı hər bir şeyi etmək istəyir
və arzusunda olduğu hər şeyi edə bilər. çünki
onun arzu və istəyi əbədi və dəyişməzdir. Ananın qüvvəsi son dərəcə böyükdür.
Pestalotsi tərbiyəçilərə, müəllimlərə və
valideynlərə müraciətlə deyirdi: “Sən bütün varlığınla uşağın etimadını qazanmağa çalışmalısan, sən ona, onun sevincləri üçün lazımsan, sənin xarakterində özbaşınalıqdan doğan əmrə
meyil yoxdur. Onda uşağı zərurətə tabe olmağa
səylə, ağılla hazırla. Qoy vəzifə və itaət onun
üçün sevinc olsun!.. Bəşər biliklərindən ən asanını, uşaqları ən çox cəlb edənini, uşağı işə alışdırarkən ondan səbirlə oturub öyrənməyi tələb
edənini seç” ( 1, 24).
Pestalotsi uşağın yersiz cəzalandırılmasının əleyhinə idi. Bəzən müəllimlər, yaxud valideynlər baş vermiş xoşagəlməz hadisə, yaxud
əməlin əsil mahiyyətinə varmadan, kiminsə sözüylə, yaxud özünün qənaətilə tərbiyə olunana
cəza verir. Günahı olmayan uşağa verilən cəza
ona çox pis təsir edir, onun qəlbini ağrıdır. Bu
xüsusda Pestalotsi yazırdı: “Günahsızı cəzalandıran hər bir kəs məhəbbəti itirər” (1, 25).
81 illik həyatının (1746-1827) yarım əsrindən çoxunu uşaqların tərbiyəsinə həsr etmiş
Pestalotsi öz iş təcrübəsində yəqin etmişdi ki,
sağlamlıq və boy atmaq üçün heç də uşaqları
yeməklə, qidalandırma ilə yükləmək lazım deyildir. Az miqdarda çörək, kartofu və çuğunduru
növbə ilə yeməklə də buna nail olmaq mümkündür. Eyni zamanda böyük pedaqoq əmin idi ki,
kasıb uşaqların boy atmasının və inkişafının gecikməsində səbəb əməyə tez və yaxud gec başlamaqda deyil. Səbəb pozğun həyatdır, daha vacib şeylərin çatmaması, nadir zövqlərdən tələsik
və hədsiz faydalanmaq, pis əhval, ruhdan düşmək, bədbinlik, narahatlıqdır. Oxuyuruq: “yoxsul uşaqlar ağır dilənçi həyatından humanist
hisslər dərəcəsinə, etibar, dostluq dərəcəsinə
qalxmağa qadirdirlər; mən inandım ki, insani
münasibət ən həqir adama belə ruh verir; mən
həyatın dəhşətli imtahanlarından sonra, imdad
üçün ona uzadılmış mehriban insan əlləri üçün
bədbəxt və kimsəsiz uşağın gözlərində minnət-

darlıq təəccübü gördüm və inandım ki, olduqca
yoxsul həyat keçirən uşağın bu cür həyəcanları
onun əxlaqına və gələcəyinə çox böyük təsir
bağışlayır” (1, 27).
İ.H. Pestalotsi insanpərvər, humanist şəxs
idi. Yoxsul və kasıb həyat sürən insanların taleyi
onu narahat edir, onların uşaqlarının təhsil və tərbiyədən kənarda qalması ilə heç cür razılaşmırdı.
Fransa Respublikasının qanunverici məclisi onun
pedaqoji fəaliyyətini və “Linqard və Gertruda”
əsərini yüksək qiymətləndirərək ona 1792-ci ildə
“Fransa vətəndaşı” fəxri adını vermişdi.
Pestalotsi 5-10 yaşlarında olan, istər fiziki,
istərsə də mənəvi-psixoloji baxımdan əziyyət
çəkən təxminən səksən yurdsuz uşaq üçün
Neyqofdan sonra ikinci dəfə Stansda uşaq evi
təşkil etmişdi. Haqqında danışılan uşaq evini
ailə tipli qurmağı, təlimi məhsuldar əməklə
birləşdirməyi vacib sayırdı. Böyük pedaqoq burada əxlaq və din dərsi keçmirdi, özünün davranış və rəftarı ilə nümunə göstərirdi. Lakin az
keçmiş bu uşaq evini də qapadılar. Bu münasibət ona çox pis təsir etdi.
Pestalotsi uşaqların ailə tərbiyəsində ananın roluna böyük əhəmiyyət verirdi. Onun fikrincə, “ananın öz uşağına dediyi hər bir söz və
ananın ona müraciətlə dediyi sözlərin nəticəsi
olaraq uşağın hər bir hərəkəti həmişə eyni zamanda onun həm fiziki tərbiyəsinə, həm də əqli
qabiliyyətlərinin inkişafına təsir göstərir, habelə
onun qəlbində gizlənib qalan əxlaqi hisslərin
canlanmasına səbəb olur” (1, 66).
Pestalotsinin fikrincə, insana təkcə həqiqəti bilmək kifayət etmir. O, düzgün olan hər işi
görə bilməli və görmək arzusunda olmalıdır.
Ona görə də böyük pedaqoq təhsilalanların elementar təhsilini üç hissəyə ayırırdı: “1. Elementar intellektual təhsil; bu təhsildən məqsəd insanın əqli təmayüllərini düzgün, hərtərəfli və
ahəngdar surətdə inkişaf etdirməkdən ibarətdir;
bu inkişaf insan üçün intellektual müstəqillik
təmin edir və ona inkişaf etmiş müəyyən intellektual vərdişlər aşılayır.
2. Elementar fiziki təhsil; bu təhsildən
məqsəd insanın fiziki təmayüllərinin düzgün
ahəngdar inkişafını təmin etməkdən ibarətdir.
3. Elementar əxlaqi təhsil; bundan məqsəd
insanın əxlaqi təmayüllərini düzgün hərtərəfli və
ahəngdar surətdə inkişaf etdirməkdir; bu inkişaf
insana müstəqil əxlaqi mühakimələr yürütmək
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və ona müəyyən əxlaqi vərdişlər aşılamaq üçün
lazımdır” (1, 80).
Pestalotsi bu üç təhsil növünə münasibət
bildirərkən onların ayrılıqda deyil, vəhdətdə götürülməsini məqsədəuyğun hesab edirdi. Bu,
təbii və düzgün qənaət idi. Pedaqoqun fikrincə,
bu üç təhsil növünün hər biri ayrılıqda götürülərsə, onun insana, o cümlədən təhsilalana bəxş
etdiyi müstəqillik və sərbəstlik heç vəchlə şəxsiyyət müstəqilliyi sayıla bilməz.
Pestalotsi şəxsiyyətin, hər bir insanın bütün öz təzahürlərinə görə özünə oxşar olması,
mənəvi baxımdan onun zehni və fiziki cəhətinin
eyni olması qənaətinə gəlirdi. Pestalotsi yazırdı:
“O (insan – İ.Ə.) əxlaqi cəhətdən şikəst olduqda, tərbiyə cəhətdən də, fiziki və intellektual cəhətdən də şikəst olur, çünki onu düzgün olmayan tərbiyə ilə şikəst edib, don-kixot, şarlatan,
yırtıcı və uzunqulaq etmişdir” (1, 86).
Pestalotsi qənaətlərində haqlıdır. Naqis
tərbiyə naqis hərəkətlərə yol açır, pislik toxumu
səpir, yaramazlıqlar törədir. Həm özünə, həm də
başqalarına ziyan vurur, cəmiyyətdə, ailədə,
təhsil müəssisəsində narahatlıq yaradır.
Pestalotsi möhkəm əmin idi ki, yüksək əxlaqa verilən bütün iddialar, həqiqi insana məxsus sevgi hissinə, minnətdarlıq və etimad hisslərinə istinad etmirsə, adətən insana xas olan canlı
gözəllik, qayda və sülh hisslərinə əsaslanmırsa,
həqiqətlə yaranmamışdır və heç bir halda həqiqi
qiymətə malik deyildir.
Pestalotsinin qənaəti belə idi ki, hər bir
vətəndaş tərbiyə ilə əhatə olunmalıdır.
Pestalotsi uşaqların tərbiyəsində məktəblərin üzərinə mühüm vəzifələrin düşdüyünü xüsusi vurğulayırdı. Ona görə, məktəblər elə formalaşdırılmalıdır ki, onların sadə xalqa göstərəcəkləri təsir hamıdan ötrü aydın olsun. Valideynlər əmin olmalıdırlar ki, onların övladları
təhsil müəssisəsinə yalnız müvəqqəti firavanlıqdan ötrü yox, eyni zamanda sakit qocalıq və
asudə ölmək üçün getməli və inanmalıdırlar ki,

məktəb qarşısında bir təhər əyirib toxumağı
öyrətməkdən ibarət miskin bir vəzifə deyil, onların övladlarını tərbiyələndirib, tədbirli, ağıllı
və güclü insanlar yetişdirmək vəzifəsi durur.
İohann Henrix Pestalotsi səmərəli pedaqoji fəaliyyət göstərir, qarşısına çıxan çətinlik və
maneələr onu qorxutmur, onu xeyirxah əməllərindən çəkindirmirdi. Təsirlənsə də tutduğu yoldan dönmürdü. Təkidli, inadlı, sabitqədəm, əqidəli idi. bu xüsusda özü yazırdı: “Bütün mənim
həyatım, bütün təcrübələrim və səylərim sübut
edir ki, hələ gənclik illərindən təhlükəni və bizim ehtiyacımız olan vasitələri düzgün qiymətləndirmişəm. həm də bütün həyatımı, bütün diqqətimi bu baxışların inkişafına həsr etməkdə
haqlı idim; mənim zəifliyimə və maddi imkanlarımın son dərəcə məhdud olmasına baxmayaraq,
mən hətta bədbəxtlikdə də bu sahədə vətəni hədələyən təhlükənin qarşısını ala biləcək vasitələr
tapmağı, müvafiq nöqsanlarla mübarizə vasitələri tapmağı, müvafiq nöqsanlarla mübarizə vasitələri axtarmağı dayandırmırdım” (1, 116).
Böyük pedaqoqun səmərəli pedaqoji fəaliyyəti və yuxarıda qeyd etdiyimiz sözləri onun
bir şəxsiyyət kimi gənclərə, insanlara nümunə
olduğunu göstərir. Deməli, Pestalotsi sadəcə
pedaqoji ideyalar irəli sürmür, eyni zamanda
özü canlı nümunədir.
Problemin aktuallığı. Pedaqoji fikir tarixinə
müraciət edərək ayrı-ayrı pedaqoqların təlim, təhsil
və tərbiyəyə, müəllim şəxsiyyətinə dair fikirlərini
öyrənmək pedaqogika elmini yeni ideyalarla zənginləşdirilir. Bu baxımdan Pestalotsinin tərbiyə ilə bağlı
fikirlərinin öyrənilməsi öz aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. İohann Henrix Pestalotsi
uşaqların tərbiyəsinə dair fikirləri diqqət mərkəzinə
gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. İohann Henrix Pestalotsi uşaqların tərbiyəsinə dair fikirləri ilə
tanış olmaqda müəllimlərə, bakalavriatlara, magistrantlara, eləcə də doktorant və dissertantlara kömək
olacaqdır.
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И.Б. Амиралиева
ИОГАНН ГЕНРИХ ПЕСТАЛОЦЦИ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
РЕЗЮМЕ
Иоганн Генрих Песталоцци, как выдающийся педагог, высказал ценные мысли о воспитании
детей. В настоящее время, как заграницей, так и в Азербайджане в воспитательно-образовательных
целях можно воспользоваться этими мыслями в семье и в высших и средних образовательных учреждениях. В статье предоставляются во внимание его мысли касательно воспитания детей.
İ.B. Amiraliyeva
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI ABOUT THE UPBRINGING OF CHILDREN
SUMMARY
Johann Heinrich Pestalozzi, as an outstanding teacher, expressed valuable thoughts about the
upbringing of children. Also in modern times, both abroad and in Azerbaijan, we can use these thoughts in
the family and educational institutions for educational purposes. The article provides his thoughts on the
upbringing of children.
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Cəmiyyətimizdə təhsilalanların, o cümlədən tələbələrin təlim və tərbiyə məsələləri dövlətin qayğısı ilə əhatə olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 7 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı
(2011-2015-ci illər)” dövlət gənclər siyasətinin
həyata keçirilməsi sahəsində son dərəcə əhəmiyyətli fəaliyyət sənədidir. Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsi sayəsində dövlət gənclər siyasətinin prioritet sahələrində əsaslı müsbət dəyişikliklər olmuş və böyük uğurlar qazanılmışdır.
Gənclərin, o cümlədən tələbələrin vətənpərvərlik tərbiyəsi istiqamətində səmərəli tədbirlər görülmüş, istedadlı və yaradıcı gənclərə dövlət
qayğısı artırılmış, ictimai-siyasi həyatında gənclərin yaxından iştirakı təmin edilmişdir. “Dövlət
Proqramı aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur:
- gənclərin hərtərəfli inkişafı üçün şəraitin
yaradılması;
- gənclərin gələcəyin tələblərinə cavab verən təhsil almaları üçün bərabər imkanların təmin edilməsi;
- gənc ailə institutunun möhkəmləndirilməsi;
- gənclərin məlumatlılığının artırılması;
- gənclərin vacib ictimai təşəbbüslərinin
dəstəklənməsi üçün təşkilati, maddi və məlumatlandırma mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsi;
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- gənclərdə müasir düşüncə tərzinin formalaşdırılması, onların idarəetmə və tədqiqat
yönlü fəaliyyətə cəlb edilməsi”;
- gənclərin özünüidarə və iqtisadi baxımdan təminetmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi;
- gənclərin və gənclər təşkilatlarının ictimai həyatda təşəbbüskarlığının və iştirakının stimullaşdırılması (1).
Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı bütün digər məsələlərlə yanaşı tələbələrin mənəvi
şüurunun təşəkkülünü və mənəvi davranış təcrübəsinin formalaşdırılmasını da zərurətə çevirir.
Qarşıda dayanan vəzifələrə gənclərdə, o cümlədən tələbələrdə mənəvi şüurunun təşəkkülü və
mənəvi davranış təcrübəsinin yaradılması sahəsində nail olmaq mümkündür. Azərbaycan mütəfəkkirlərinin şəxsiyyətdə mənəvi şüurunun təşəkkülünün və mənəvi davranış təcrübəsinin formalaşdırılmasının vacibliyinə dair son dərəcə dəyərli fikirləri vardır. Başqa məqalələrimizdə həmin
fikirlərə müraciət etmişik. Odur ki, bu məqalədə
xarici ölkələr mütəfəkkirlərinin, klassik filosof və
pedaqoqlarının mənəvi şüur və mənəvi davranış
və onların formalaşdırılması ilə bağlı fikirlərini
diqqət mərkəzinə gətirmək istəyirik.
Qədim dövr Çin filosofu və mütəfəkkiri
Kon Fu Dzı Konfutsinin (b.e.ə. 551-479) nöqteyi-nəzərincə, tutduğu mövqedən asılı olmayaraq, insanlar həyatda elə davranmalı, özlərini elə
aparmalıdırlar ki, onların vəzifələri ilə hərəkət
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və əməlləri arasında ziddiyyət olmasın. Böyük
filosofun qənaəti belə idi ki, insanlar öz təbiətləri baxımından bir-birlərinə son dərəcə yaxındırlar, sadəcə tərbiyə dövründə bir-birindən ayrılmalı olurlar.
Aristotel (b.e.ə. 384-322) ailə və ictimai
tərbiyəni vəhdətdə götürürdü. Aristotelə görə,
dövlətin məqsədi vahid olduğundan bütün
vətəndaşların tərbiyəsi də vahid olmalıdır. Onun
qənaətincə, insan ictimai (siyasi) varlıqdır. Aristotel anadangəlmə ideyalar təlimini irəli sürən
Platonu tənqid edərək, göstərirdi ki, yeni doğulan uşağın ağlı “təmiz lövhədir”. Aristotelə
görə, tərbiyənin məqsədi – müxtəlif mənbələrdən alınmış biliklərin əsaslarını uşaqlara çatdırmaq, müstəqil mühakimə yürütmək qabiliyyəti
yaratmaqdır. Tərbiyənin məqsədi – gənclərdə
xeyirxahlığı tərbiyələndirməkdən ibarətdir. Xeyirxahlıq anadangəlmə olmur, onlar qazanılır.
Xeyirxahlıq mənəvi davranışın da mühüm
əlamətidir. Fikrimizcə, davranış mədəniyyətindən, nümunəvi davranışdan danışıb xeyirxahlığı
qeyd etməmək olmaz. Lakin Aristotelə görə, xeyirxahlıq yalnız və yalnız hakim sinfə və varlı
şəxsə məxsus bir keyfiyyətdir. Yoxsulların və
qulların xeyirxah olması mümkünsüzdür. Təbii
ki, belə bir nəticəyə gəlməni məqbul saymaq
olmaz.
Böyük filosofun nöqteyi-nəzərincə, tərbiyəçi, hər şeydən öncə qəlbi inkişaf et-dirilməlidir. Qəlb isə, müxtəlif vəzifələri yerinə yetirən
üç hissədən ibarətdir: bitki (qidalanma, çoxalma), heyvani (duyğu, hiss), əql (təfəkkür, idrak).
Tərbiyənin üç növü qəlbin üç növünə uyğun gəlir: fiziki, əqli, mənəvi). Tərbiyənin amilləri: xarici aləm, daxili qüvvələr, insana xas qa-biliyyətlərin inkişafı; cəmiyyət üçün zəruri olan
məqsədyönlü tərbiyə (2).
Lakin Aristotelin etik və pedaqoji görüşlərində müəyyən məhdudiyyət vardır. Məlum olduğu kimi, Aristotel quldarlıq sinfinin ideoloqu
idi. Ona görə də quldarların hüquqlarının müdafiəsində dayanır, qulların hüquqsuzluğunu isə,
təsdiq edirdi. Bu, eyni zamanda qulların mənəvi
davranışına sipər çəkmək idi. Belə ki, Aristotel
qulların mənəvi şüurunun təşəkkülü və mənəvi
davranışının formalaşdırılması əleyhinə olub,
onların firavan həyat keçirmələrinə hüquqları
olmadığı fikrini irəli sürürdü. Böyük filosof belə
yanlış nəticəyə gəlirdi ki, mənəviyyatın başlıca

meyarı var-dövlət olmalıdır. Kim sərvətə və hakimiyyətə malikdirsə, o da cəmiyyətdə hörmətə
layiqdir.
Aristotelin qənaətincə, “tərbiyədə başlıca
olan – mənəviyyatdır, mənəvi şüurdur, sonra isə
əqli tərbiyə, əqli şüur gəlir” (3). Fəqət filosof
mənəviyyatı və mənəvi şüuru da, əqli tərbiyəni
və əqli şüuru da hakim sinfə aid edirdi.
Qədim yunan filosofu Demokrit (b.e.ə.
460-370) göstərirdi ki, insan qəlbinin və xarakterinin nizama salınmasının əsasında ağıllı hərəkət yaranır. Demokritə görə, şüur insanın ehtirasının ağası olaraq, şər və xeyrin meyarı rolunu
oynayır. Demokrit bu fikirdə olmuşdur ki, hər
bir insan xoşbəxt ola bilər. Bu, insanın özündən
asılıdır. Ona görə də xoşbəxtliyi kənarda axtarmağa dəyməz. Xoşbəxtliyin məkanı hər bir şəxsin öz qəlbindədir. Odur ki, adamlar gərək özözlərindən zövq almağa alışsınlar.
“Əxlaq məsələlərinə toxunan Demokrit
hesab edirdi ki, insan xoş əhvalda olmalıdır. Kədər isə pisliyin əlamətidir, ona görə də ondan
uzaqlaşmaq lazımdır. İnsan xoş əhvalı əldə etmək istəyirsə, hər bir yükün altına onu qaldıra
biləcək qədər girməlidir. Ondan artıq yükü boynuna götürməməlidir, təbiətinə zidd getməməlidir. İstər özün üçün, istərsə də cəmiyyət üçün
olsun istənilən şey ölçüsündə edilməlidir, ölçünü aşmaq olmaz. Buna əməl etməyən kəs kədərə
qərq olur” (4).
Demokrit yazırdı: “Yaxşı adam o, şəxs
deyildir ki, yalnız pislik etməsin, o gərək heç
pislik barədə düşünməsin də. düşmən səni təhqir
edən adam deyil, buna qəsdən sövq edəndir. əsil
xeyirxah adam elədiyi yaxşılığı aldığı muzd üçün
etməz, o həmişə xeyirxah iş görər. Düz və əyri
adam yalnız elədikləri işlər üçün deyil, həmçinin
nə barədə düşündükləri üçün də tanınar. Biabırçı
iş görən adam, hər şeydən əvvəl özü-özündən
utanmalıdır. Tək başına qaldıqda belə nalayiq
hərəkət etmə. özgələrindən daha çox özündən
utanmağı bacar. Layiq olmayan işi tutma. Pis
işlərdən qorxu üçün deyil, öz borcunu başa
düşdüyün üçün çəkinməlisən. doğruçuluq –
borcu yerinə yetirmək deməkdir” (5).
Demokritin nöqteyi-nəzərincə, düzgün və
nümunəvi davranış yaxşı düşünmək, yaxşı
danışmaq və yaxşı fəaliyyət göstərmək deməkdir. İnsanın xoşbəxtliyi onun xeyirxah əməllərində, təmiz namusunda öz ifadəsini tapır. Ağıllı
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olmaq və düzlüyə pənah aparmaq xoşbəxtliyə
çatmaq mümkündür.
İnsan həqiqəti deməli, pislik barədə düşünmək və pis əməllərə uymaq isə yolverilməzdir. Həqiqət carçısı olmaq – yaxşı, pisliyə meyil
– pis əlamətdir. Hər hansı bir işi görməzdən əvvəl bunu yaxşı-yaxşı ölçüb-biçmək, ağıl süzgəcindən keçirmək lazımdır.
Demokritə görə, yaxşı işi pis sözlə ləkələmək yaramaz. Çox şeyin ardınca düşən insan
“ezop iti” qismində olar (Bu itin ağzında ət varmış. Çaydan keçəndə öz şəklinə suda baxaraq ət
görür. Həmin əti də əldə etmək fikrinə düşərək
suya atılır. Fəqət ağzındakı ət də suya düşür).
Demokrit bu nümunəyə müraciət etməklə
artıqtamahlığı pisləyir.
Demokritin qənaətincə, insan öz istəyinin
həddini bilməlidir. Əks təqdirdə əzablara qatlaşar.
Böyük filosof bu fikri ona görə irəli sürür
ki, bəziləri mümkünsüz olduğu halda böyük
xülyalarla yaşayır, nail ola bilmədikdə dərd
çəkir, xəstə düşür. Demokritə görə, ən böyük
zəfər insanın öz üzərində çaldığı zəfər, ən böyük
məğlubiyyət – özünü cilovlaya bilməməkdədir.
Demokrit insanlarda dözümlülüyə, mətanətli, mərd, cəsarətli və cürətli olmağa, öz nəfsini saxlamağa, yaxşı icraçılığa, işgüzarlığa yüksək dəyər verirdi.
Demokritin fikirləri ilə tam şərikik. Mənəvi davranış üçün həmin fikirlər səmərəli mənbələr rolunu oynaya bilər.
İngilis pedaqoqu və filosofu Con Lokk
(1632-1704) bu fikirdə idi ki, insana nəyin mənfəətli və nəyin qazanclı olmasını yalnız ağılla
ölçmək mümkündür. İnsan ağlın təklif etdiyi
kimi hərəkət etməlidir.
Faydalı fikirlərdir. Deməli, mənəvi şüura
yiyələnməklə mənəvi davranış təcrübəsinə sahib
olmaq mümkündür.
Con Lokka görə, tərbiyənin mühüm vəzifəsi xarakteri düzgün tərbiyə etmək, əxlaqlı, mənəviyyatlı, intizamlı insanlar yetişdirməkdir.
Tərbiyə işinin başlıca vasitəsi mühakimə yox,
insanların canlı nümunəsi ola bilər. Böyüyən
nəslin tərbiyəsində zəruri şərtlərdən biri ona
müsbət vərdişlər qazandırmaqdır.
Con Lokk əsas ideyaları onun “Tərbiyə
haqqında fikirlər” (1693) əsərində öz əksini tapmışdır. Böyük ingilis pedaqoq və filosofunun
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nöqteyi-nəzərincə, millətin rifah halı uşaqların
tərbiyəsindən çox asılıdır. İnsanların onda doqquzu aparılmış tərbiyə işləri sayəsində xeyirxah
və ya ziyankar, faydalı və ya faydasız olur. Tərbiyənin məqsədi və vəzifəsi ağıllı və planlı, ardıcıl iş aparmağı bacaran centlmen yetişdirməkdir. “Əsl centlmen fiziki, əqli və mənəvi cəhətdən təkmilləşdirilmiş bir insan olmalıdır”. “İnsanın tərbiyəsi necədirsə, özü də elədir” (6).
Alman filosofu Georq Vilhelm Fridrix
Hegel (1770-1831) fəlsəfəsində insanların davranışları və mənəvi keyfiyyətləri mütləq ideyanın təzahür forması kimi təqdim olunur. Göstərilir ki, xalqın fərdi şəxsiyyət olması qeyrimümkündür, ona görə ki, xalq özü barədə zəruri
biliyə və təfəkkürə yiyələnməmişdir.
Təbii ki, Hegel subyektiv mülahizə irəli
sürür. Bu, onun idealist mövqedə dayanmasından irəli gəlir. Ona görə də alman materialist
filosofu Feyerbax (1804-1872) bu və buna bənzər digər kimi fikirlərinə görə Hegeli tənqid
edirdi. Lakin Feyerbax da bir sıra hallarda insanların davranışlarına və meyillərinə idealistcəsinə aydınlıq gətirirdi. Ona görə də onun əxlaqı
və humanizmi mücərrəd və seyrçi səciyyəyə
malik idi.
Böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski (1592-1670) “Böyül didaktika” (7) əsərində əxlaqi tərbiyənin üsuluna münasibət bildirmişdir. Bu məsələ dissertasiyada nəzərdən
keçirdiyimiz problemlə - mənəvi şüurun təşəkkülü və mənəvi davranış təcrübəsinin formalaşması –bilavasitə əlaqədardır. Məlum olduğu
kimi, etika (davranış qaydaları və s.) əxlaq haqqında elmdir. əxlaq tərbiyəsi də öz-özlüyündə
insanlarda, gənc nəsildə, o cümlədən tələbələrdə
mənəvi şüurun və mənəvi davranış təcrübəsinin
formalaşdırılmasına xidmət göstərir.
Komenski göstərirdi: “Əxlaqi və həqiqi
möminliyi doğrudan-oğruya aşılamaq sənətini
məktəblərdə lazımi kimi təşkil etməyin və
məktəbi öz adına layiq “insanlar emalatxanası”
etməyin qayğısına daha çox qalmaq lazımdır”
(7, 203).
Y.A.Komenski əxaqı inkişaf etdirməyin
16 qaydasını diqqət mərkəzinə gətirirdi. Həmi
qaydaların aşağıdakılardan ibarət olduğunu bildirirdi: “Bütün xeyirxahlıqlar gəncliyə aşılanmalıdır. 2. Hər şeydən əvvəl əsas və ya necə
deyərlər, “kardinal” xeyirxahlıqları: müdriklik,
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mötədillik, mərdlik və ədalətli aşılamaq lazımdır. 3. Gənclər müdrikliyi şeylərin həqiqi fərqləri və ləyaqətlərini öyrənməklə yaxşı nəsihət kitablarından əxz etməlidirlər. 4. Qoy mötədilliyi
bütün təlim müddətində öyrənsinlər. Yeməkdə
və içməkdə, yatmaqda, və ayıqlıqda, işdə və
oyunda, danışıqda və kiriməkdə mötədillik gözləməyə adət etsinlər. 5. Qoy gənclər mərdliyi öz
üzərilərində qalib gəlməkdə öyrənsinlər, həm də
müəyyən edilmiş vaxtdan artıq yüyürüşməyə və
ya oynamağa olan meyllərini ləngitməklə, səbirsizliklərini, şikayətlərini, qəzəblərini cilovlamaqla öyrənsinlər. 6. Ədaləti öyrətmək üçün isə
heç kəsi təhqir etməmək, hər kəsə özününkünü
vermək, yalan və uydurmalardan çəkinmək,
icraçılıq və səmimiyyət göstərmək lazımdır. 7.
Gənclik üçün mərdliyin nəcib ürəyiaçıqlıq və
zəhmətə dözümlük kimi növləri xüsusilə zəruridir. 8. Nəcib ürəyiaçıqlıq nəcib adamlarla teztez ünsiyyət bağlamaq və onların gözləri qarşısında müxtəlif tapşırıqları icra etməklə əldə
edilir” (7, 203-205).
Y.A.Komenski yuxarıda göstərilən səkkizinci qaydadan sonra bir nümunə gətirir. Həmin
nümunəyə diqqət yetirək: “Ərəstun İskəndərə
elə tərbiyə vermişdi ki, öz həyatının 12-ci ilində,
o (İskəndər) hər cür adamlarla – şahlarla, şahların və xalqların səfirləri ilə, alimlər və alim olmayanlarla, şəhər əhalisi ilə, kəndlilərlə və
sənətkarlarla ağıllıcasına rəftar edə bilər və
müzakirə edilən hər bir məsələyə dair ağıllı
suallar və ağıllı cavablar verə bilərdi” (7, 205).
Daha sonra Y.A.Komenki yuxarıdakı nümunədən belə bir qənaətə gəlir: “Bizim universitet tərbiyəmiz şəraitində hamının bunu tutarlı
surətdə təqlidi üçün adamlarla rəftar qaydaları
tərtib etmək və şagirdlərin müəllimlərlə, yoldaşları ilə, xidmətçilər və başqa adamlarla təvazökar rəftar etmələrinə və hər sözü müxtəlif məsələlər haqqında söhbət aparmalarına ciddi nəzarət
yetirmək lazımdır. Nəhayət, müəllimlər intizamsız, düşünülməmiş hərəkətlərə yol verən, kobudluq və həyasızlıq edən hər bir kəsi lazımi yola
yönəltməyə diqqət verməlidirlər" (7, 205-206 ).
Y.A.Komenski haqqında danışılan əxlaqı
inkişaf etdirmək sənətinin digər qaydalarına aşağıdakıları daxil edirdi: “9. Gənclər əmək alətini
o vaxt kəsb edirlər ki, daim ciddi və ya əyləncəli
bir şeylə məşğul olsunlar. 10. Ədalətə yaxın
olan xeyirxahlıqlar sırasından başqalarına xid-

mət göstərmək və buna həvəskar olmaq sifətini
uşaqlara təlqin etmək xüsusilə zəruridir. 11. Xeyirxahlığın inkişafına ən gənc yaşlardan, ruhda
nöqsan kök salmazdan əvvəl başlamaq lazımdır.
12. Xeyirxahlığı öyrənmək üçün daima namuslu
iş görmək lazımdır. 13. Qoy valideynlərin, süd
analarının, müəllimlərin, yoldaşlarının ləyaqətli
həyat nümunələri gənclər qarşısında şəfəq saçsın. 14. Həyati nəsihətlər və qaydalarla yanaşı
vermək lazımdır ki, təqlidi təshih etmək, möhkəmlətmək və təşkil etmək mümkün olsun. 15.
Uşaqları pozğun adamlarla yoldaşlıq etməkdən
ən ciddi surətdə qorumaq lazımdır ki, pozğunluq
onlara sirayət etməsin. 16. Uşaqlara pis əməllərin nüfuz etməsini hər hansısa bir vasitə ilə dəf
edəcəyimizə az ümid olduğundan, pis əxlaqlarla
mübarizə üçün intizam tamamilə zəruridir” (7,
206-208).
Y.A.Komenski “Böyük didaktika” əsərinə
“Məktəb intizamı haqqında” adlı xüsusi fəsil
daxil etmişdir. Böyük pedaqoqa görə, daha sərt
və daha ciddi cəza yalnız davranışında qüsurlar
buraxmış uşaqlara tətbiq olunmalıdır. Diqqət
edək: “ intizamı on pozanlara qarşı tətbiq etmək
lazımdır. Lakin bu, kiminsə günah etdiyi üçün
deyil (çünki keçmiş heç vəchlə keçmişlikdən
çıxa bilməz), günah edənin gələcəkdə bir daha
nadinclik etməməsi üçün tətbiq olunmalıdır.
İntizam ...elə bir sadəlik və səmimiyyətlə tətbiq
edilməlidir ki, cəza alan şəxs özü bu cəzanın
onun mənfəəti üçün təyin edildiyini və rəhbərin
ona atalıq qayğısı göstərməsindən nəsihət
etdiyini başa düşsün. Buna görə o, cəzaya ancaq
həkimin yazdığı acı dərman kimi münasibət
bəsləməlidir” (7, 210).
Diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də
əsərdə “Yaxşı təşkil olunmuş məktəbin qanunları”nın özünə yer almasıdır. Burada bir çox qanunlarla (Məsələn, “Adamların işinə və intizamına aid məktəb qaydalarının qanunları”,
“Məktəbdə həyata keçirilməsi daha çox tələb
olunan məqsədlərə aid qanunlar”, “Vaxtın lazımi şəkildə bölüşdürülməsi haqqında qanunlar”,
“Kitablar haqqında qanunlar” və s.) yanaşı
“Davranış haqqında qanunlar” öz əksini tapmışdır. Y.A.Komenski davranışa aid 22 qanun irəli
sürmüşdür. Onları diqqət mərkəzinə gətirək: 1.
Bütün şagirdlərimiz (tələbələrimiz – T.S.) hər
şeyi cəza qorxusundan deyil, xeyirxahlıq eşqi ilə
etməlidirlər. 2. Onlar kefləri istədiklərini
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etməməli, qanunun göstərdiyi kimi və qanunu
şərh edənlərin, müəllimlərin əmrləri üzrə hərəkət etməlidirlər. 3. Qoy şagirdlər (tələbələr –
T.S.) hər hansı bir şeyi etməli olduqda, qabaqca
məqsədi görməyə, vasitələr axtarmağa və əlverişli fürsət gözləməyə alışsınlar. 4. Buna görə
heç bir vaxt yaxşı və xeyirli məqsədin göstərdiyi
hərəkətdən başqa bir şey etmə, belə ki, bu məqsədi əldə etməyə səy göstərərkən. utanmayasan,
əldə etdikdən sonra isə peşman olmayasan. 5.
Əgər şagirdlər (bizim tədqiqatda tələbələr –
T.S.) işə girişməyə başlayırlarsa, məqsədə çatmayınca, onu tərk etməməyə alışmalıdırlar. 6.
Lakin işin tələsik olmaması və öz qaydası ilə
getməsi üçün, məqsədə doğru sıçrayışlarla deyil,
tədricən getmək lazımdır. 7. Qoy şagirdlər (tələbələr – T.S.) ancaq faydalı şeyləri bilməyə alışsınlar. ... 12. Şagirdlər (tələbələr – T.S.) ruhun
məskəni olan bədənlərini zəif saxlamamalı,
lakin təmiz saxlamalıdırlar. 15. Söyüş söymək
və pis sözlər danışmaq meyli o dərəcədə
uzaqlaşdırılmalıdır ki, söyüşə müraciət etməyə
məcbur olanlar belə söyüş söyməsinlər. 16.
Şıltaqlıq və kəndçivari kobudluq hər kəsdə
dözülməzdir. Hər kəs özünü hörmətcilliyə, sözlə
və işlə xidmət göstərməyə alışdırmalıdır. 18.
Başqasının şeylərini mənimsəmək ehtirasının
heç kəsdə özünə kök salmamasına xüsusi diqqət
etdirilməlidir. Başqasının şeyini mənimsəmiş
hər bir kəs cəzalanmalıdır. 19. Yalan kölələrin
qüsurudur, o hər kəsdə dözülməzdir. Qoy şagirdlər (tələbələr – T.S.) hətta təqsirlərini də boyunlarına almalı olsalar, açıqdan-açığa doğru
danışmağa adət etsinlər. Ürəklə dilin arasında
heç bir vaxt ziddiyyət olmasın, çünki bu ən
mənfur qüsurdur. 20. Kim hər hansı məsələdə
(bu qaydalara) əməl etməsə, onu dostcasına
inandırmaq lazımdır və s. (7, 358-360).
İsveçrə demokrat pedaqoqu İohann Hehrix
Pestalotsi (1746-1827) də insanlarda mənəvi kamilliyi, nümunəvi davranışı yüksək qiymətləndirir, mənəvi davranışa malik olmaq üçün mənəvi şüura yiyələnməyi məsləhət bilirdi. Görkəmli-pedaqoq-demokratın fikridir: “İnsan bütün öz
təzahürlərinə görə özünə oxşardır. əxlaqi cəhətdən o, zehni və fiziki cəhətin eynidir. O, əxlaq
cəhətdən şikəst olduqda, tərbiyə cəhətdən də
şikəst olur, çünki onu düzgün olmayan tərbiyə
ilə şikəst edib, don-kixot, şarlatan, yırtıcı və
uzunqulaq etmişlər. Əxlaqi cəhətdən şarlatan
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olan adam, intellektual cəhətdən şarlatan kimi
öz hədsiz bilikləri sayəsində elm məşəli kimi
görünə bilər və eyni zamanda ailə adamlarına və
onu əhatə edən başqa adamlara qarşı ən rəhmsiz
adam ola bilər” (8, 86).
Həmin fikirlərdə həqiqət vardır. Doğrudan
da, zəngin mənəviyyata, saf əxlaqa malik olmayan şəxs özünü nə qədər tərbiyəli, mədəni aparsa (əlbəttə, zahirən) da, əslində mənəviyyatsız
və tərbiyəsiz, daxilən “çürük” olduğundan sözü
ilə əməli arasında uyğunsuzluq olacaqdır.
Pestalotsi daha sonra yazırdı: “Yüksək əxlaqa verilən bütün iddialar, həqiqi, insana xas
olan məhəbbət hissinə minnətdarlıq və etimad
hisslərinə əsaslanmırsa, bir qayda olaraq insana
xas olan canlı gözəllik, qayda və sülh hisslərinə
əsaslanmırsa, - həqiqətlə yaranmamışdır və heç
bir halda həqiqi qiymətə malik deyildir. Həm də
sən bu riyakar əxlaqı hansı sözlərlə bəzəsən də,
onların əsasında əxlaqi dəyərlərin bütöv sistemini ucaltmaq üçün hansı söz dağlarını bir-birinin
üstünə qalasan da, sənin sözlərin qum və yalnız
qumdur “ (8, 86).
Qiymətli fikirlərdir. Böyük pedaqoqun
“riyakar əxlaqı hansı sözlərlə bəzəsən də, onların əsasında əxlaqi dəyərlərin bütöv sistemini
ucaltmaq üçün hansı söz dağlarını bir-birinin
üstünə qalasan da, sənin sözlərin qum və yalnız
qumdur” sözləri əzəmətlə səslənir. Tələbələrlə tərbiyə işləri aparılarkən, istər təlim prosesində - mühazirə və seminar məşğələlərində, istərsə
də auditoriyadankənar tədbirlərdə həmin fikirlərdən faydalanmaq olar.
Pestalotsinin qənaətincə, insanların ilk
əxlaqi hissi əlamətlərinin meydana çıxmasına
səbəb olan hisslər, bizim daxili düşüncəmizin
əsas təməlidir. Buna görə məhəbbət, təşəkkür və
etibar hissələrinin elementar tərbiyəsi eyni
zamanda bizim daxili düşüncəmizin elementar
tərbiyəsidir; daxili düşüncəmizin elementar tərbiyəsi isə elementar əxlaqi tərbiyədən başqa bir
şey deyildir; bu əxlaq öz mahiyyəti etibarı ilə
hissi təbiətin o qanunlarına əsaslanır ki, intellektual və fiziki elementar təhsilin bütün əsası həmin qanunlar üzərində qurulmuşdur.
Görkəmli İsveçrə pedaqoqunun aşağıdakı
fikirləri də qiymətlidir: “Bütövlükdə bizim əxlaqımız yaxşılığı tamamilə dərk etməkdən, tamamilə yaxşılıq etmək bacarığından və arzusundan
ibarətdir” (8, 95).
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Problemin aktuallığı. Hazırda təhsilalanlarda, o cümlədən tələbələrdə mənəvi şüurun və mənəvi davranışın formalaşdırılması mühüm vəzifə kimi
qarşıda durur. Məqalə müəllifi bunu nəzərə alaraq
xarici ölkə mütəfəkkirlərinin, klassik filosof və pedaqoqların mənəvi şüur və mənəvi davranışın formalaşdırılması ilə bağlı fikirləri ilə oxucuları tanış
etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur.

Problemin yeniliyi. Xarici ölkə mütəfəkkirləri, klassik filosof və pedaqoqların mənəvi şüur və
mənəvi davranış və onların formalaşdırılması ilə
bağlı fikirləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
təhsil müəssisələrinin müəllimləri faydalanacaqlar.

ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı (2011-2015-ci illər)”.
2. http://www.best-pedagog.ru/aristotel/
3. http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=211
4. https://az.wikipedia.org/wiki/Demokrit
5. A.O. Маковелский. Древнегреческие атомисты. Баку: АН Азерб. ССР, 1946, с. 145, 149
6. http://muhaz.org/derslik-ii-cild-azerbaycan-respublikas-tehsil-nazirliyinin-14.html?page=11
7. Y.A. Komenski. Böyük didaktika. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 388 s.
8. İ.H. Pestalotsi. Seçilmiş pedaqoji əsərləri. Bakı: Maarif, 1970, 368 s.
.
Т. Самедов
ЗАРУБЕЖНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ, ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛОСОФЫ И ПЕДАГОГИ
О НРАВСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И НРАВСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ
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В статье автор обратился к взглядам таких великих мыслителей, философов и педагогов как
Конфуций, Аристотель, Джон Локк, Гегель, Я.А. Коменски, И.О. Песталоцци, Н.А. Добролюбов на
становление нравственного сознания и формирование нравственного поведения. В статье отмечается
важность данных идей.
T. Samadov
ABOUT THE THINKERS OF FOREIGN COUNTRIES,CLASSICAL PHILOSOPHERS AND
PEDAGOGUES, MORAL CONSCIOUSNESS AND MORAL BEHAVIOUR AND THEIR
FORMATION
SUMMARY
In the article the thoughts of different foreign thinkers and classical philosophers about the formation
of moral consciousness of personality such as Confucius, Aristotel, John Locke, Hegel, Y.A. Komenski, I.O.
Pestalotsi, N.A. Dobrolyubov and others are shown.
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Müasir dünyada insan, Jak Attalinin dediyi kimi, əbədi köçəri bir varlığa çevrilmişdir.
Bunun bir çox səbəbləri var, ən əsası rabitə,
informasiya, nəqliyyat imkanlarının genişlənməsi, dünya siyasi nizamında müəyyən tarazlığım əldə edilməsidir. Miqrasiya qeyd edilən
proseslərin davamı olaraq adi bir hala çevrilmiş,
insan həyatında vərdiş etdiyi bir mərhələyə çevrilmişdir. Biz dil proseslərin miqrasiya ilə bağlılığını, burada koqnitiv proseslər baxımından bir
sıra yeni proseslərin baş verməsi qənaətinə gəlmişik. Azərbaycan əhalisi də bu proseslərdə yaxından iştirak edir. Bizim diasporun sorağı bir
çox ölkələrdən gəlir. Bilinqvizm tələbatı genişlənir və insan psixikası getdikcə həmin tələbata
uyğun inkişaf edir. Bu baxımından miqrasiya və
dil problemi olduqca aktual və maraqlıdır.
Miqrasiya zamanı şüur, dil proseslərin
təhlili ilə bir çox tədqiqatçılar məşğul olmuşlar.
Dil psixologiyası nümayəndələri də öz yaşayış
yerini dəyişilməsi insanların mənəvi-psixoloji
durumuna, koqnitiv bacarıqlarının inkişafına
necə təsir etdiyini öyrənməyə çalışmışlar. İnkişaf etmiş ölkələrdə mütəxəssislər miqrantlar tərəfindən ana dili və yeni dilinin istifadə zamanı
yaranan ziddiyyətlər, yeni dilin qavrama xüsusiyyətləri, buna təsir edən başlıca amilləri
öyrənməyə çalışırlar. Burada əhəmiyyətli rol
miqrantların vətənə qayıtmaq arzusu ilə yaşaması, öz milli mədəniyyətə olan maraq, milli və
dini dözümlülük, həyat məqsədləri, miqrantlar
164

arasında qarşılıqlı yardım və dəstək məsələsi
oynayır [1]. Həm də məlumdur ki, xaricə köçən
və keçmiş həyatla indiki həyat arasında seçim
etmək məcburiyyətində qalan miqrantlar gərgin
psixoloji anlar yaşayır və onlara uzun müddət
psixoloji yardıma ehtiyac duyacaqlar [2]. Miqrantların məcburən xaricə köçün yaşaması isə
vəziyyəti, onların psixoloji durumu bir qədər də
ağırlaşdırır. Məcburi köçmə miqrantlar üçün
ağır nəticələr gətirir: fiziki və psixi sağlamlıq
zəifləyir, xroniki xəstəlikləri kəskinləşir. Fobiyalar artır, uşaqlarda enurez, böyüklərdə nevroz
təzahürləri əmələ gəlir. Bir çox miqrantlarda
posttravmatik stress vəziyyətinin simptomları,
təcavüzkarlıq qorxusu və s. tipikdir [3].
Bütövlükdə miqrasiya hadisəsi üç hissəyə
bölünə bilər: köçürməyə qədərki dövr, köçürmənin özü və köçürmədən sonrakı dövr. Hər bir
mərhələ müəyyən risklər və problemlərlə əlaqələndirilir. Xüsusilə psixi sağlamlıq problemlərinin yayılması miqrasiyanın şəraiti, köçürülmə
zamanı və sonradan yaşanan çətinliklərlə əlaqəlidir. Miqrantın rastlaşdığı zehni sağlamlığında
xüsusi problemlər dil və mədəni fərqliliklər səbəbindən ünsiyyətdə yaranan çətinliklərdir. Ailə
strukturu və uyğunlaşma, məşğulluq, sosial
status, kulturasiya və nəsillərarası qarşıdurma
bu proseslərə təsir edir [8].
Qeyd edilən istiqamətlərdə miqrasiya proseslərinin tədqiqi yollarına biz də müraciət etdik. Bu məqalədə biz miqrasiya prosesi və dilin
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qarşılıqlı təsiri haqqında ictimai rəy sorğusunu
keçirərək ümumi qənaətlər əldə etmək məqsədini qarşımıza qoyduq. 2016-cı ildə Bakı Dövlət
Universiteti tələbələri arasında (cəmi 100 nəfər)
biz qısa sosioloji sorğu keçirtdik. Sorğunun
məqsədi miqrasiya və dil prosesləri ilə bağlı bir
neçə problem haqqında özümüzdə müəyyən
təsəvvür yaratmaq olub.
Anket 20 sualdan (onlardan 8 - qapalı, 12 açıq) ibarət olub. 94 anketin cavabları ümumiləşdirilib sistemləşdirilmişdir (59 qız və 35 oğlan).
Tələbə qızlar və tələbə oğlanların cavablarında
olan fərqləri də müəyyən etməyə çalışdıq. BDUda oxuyan tələbələrin müxtəlif sosial qrup nümayəndələrinin olmasını nəzərə alsaq, belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, bu kiçik sorğuda əldə
edilən ictimai rəylə bağlı məlumatlar, problemlərə münasibət bütün cəmiyyətə xasdır. Hər halda
tələbə fikri ilə tam şəkildə tanış olmaq olar.
Anketdə verilən suallar vasitəsilə birinci
növbədə respondentlərin miqrasiyaya münasibətini öyrənmək istədik: “Əmək ehtiyatlarının
düzgün yerləşdirilməsində miqrasiya prosesi
necə rol oynayır?”. Təxminən eyni miqdarda
tələbə oğlanlar və qızlar bu suala müsbət cavab
verdilər. Qeyd olunur ki, “hər kəs öz biliyinə,
qabiliyyətinə uyğun iş tapsa, heç bir miqrasiyadan söhbət gedə bilməz”, bu fikrin davamı kimi,
digər respondent göstərir ki, “əgər əmək ehtiyatları düzgün yerləşdirilsə, onda kütləvi miqrasiya müşahidə olunmaz”. Mənfi təsiri qeyd
edən tələbələr (5 - oğlan, 7 - qız) hesab edirlər
ki, “miqrasiya, əmək ehtiyatların bir yerə cəmlənməsinə səbəb olur, işsizlik yaranır və s.” Onu
da müşahidə etdik ki, “bilmirəm” cavabları da
tez-tez qeyd olunurdu (həm qızlar, həm də
oğlanlarda).
Adətən tələbələr müxtəlif regionları təmsil
edir. Bunu nəzərə alaraq, biz belə bir sual ilə
onlara müraciət etdik: “Sizin yaşadığınız kənddə
(şəhərdə, qəsəbədə) miqrasiyaya gətirib çıxaran
səbəblər nədir?” Əksər cavablar (qızlar - 49, oğlanlar -32) “iş yerlərinin çatışmazlığı” və onunla
bağlı, ona yaxın olan “maaşın az olması” olub
(müvafiq olaraq 35 və 17). Və, nəhayət, qeyd
edilən cavablarla vəhdət təşkil edən üçüncü cavab (“istehsalın həcminin azalması”) da olub
(müvafiq olaraq, 7 və 6). Torpağın münbit olubolmaması, əhalinin sıxlığı, görünür ki, bir o qədər əhəmiyyət kəsb etmir.

Birinci və ikinci sualların cavablarını
ümumiləşdirib belə bir ümumi qənaətə gəlmək
olar ki, Azərbaycanda miqrasiya prosesləri sırf
iqtisadi amil ilə bağlıdır. Ona görə də, üçüncü
sual, qanuni olaraq, meydana gəlir: kənd yerlərindən köçüb gedənlərin qarşısını almaq üçün nə
etmək olar? Söhbət miqrasiya siyasətindən gedir. Gəlin cavablara diqqət yetirək: Qızlar qeyd
ediblər ki, iş yerlərinin artırılması (yəni işsizliyin aradan qaldırılması, yoxsulluqla mübarizənin aparılması), ümumiyyətlə maddi-iqtisadi
amillərin düzgün həll edilməsi bu siyasətə daxil
edilməlidir. Oğlanlar bu problemin həllini təxminən qeyd edilən istiqamətdə görürlər; əlavə
olaraq, burada təhsil, səhiyyə ilə bağlı olan məsələlərin düzgün həlli zərurəti də əlavə edirlər.
Əgər iş yerləri açılsa, kənd təsərrüfatı,
iqtisadiyyat hərtərəfli inkişaf etdirilsə (içində
torpağın düzgün paylanması, texnika ilə kənd
fermerlərinin təchiz edilməsi, demoqrafik problemlərin həlli və s. gedir), iş yerləri açılsa, onda
miqrasiyanın istiqaməti, həcmi və təsiri müsbət
xarakter daşımağa başlayacaq. Kənddə həll
olunmalı problemlər sırasında qızlar suyun, işığın, qazın tələbatlara uyğun verilməməsini, bir
sıra sosial problemlərin həllini də göstərirlər.
Ümumiyyətlə görülən tədbirlər kompleks xarakter daşımalıdır (bunu oğlanlar qeyd edirlər),
regionların inkişafı xüsusi layihələr üzərində
qurulmalıdır.
Mənəvi-psixoloji amillərin də belə proqramlara daxil edilməsi zərurəti qeyd edilir.
Radikal mövqedə duran tələbə – oğlanlar təklif
edirlər ki, kənddən kütləvi şəkildə əhalinin şəhərə miqrasiyaya qadağa qoyulmalıdır. Qızların
bəziləri məsələyə pessimizm mövqeyindən yanaşaraq, göstərirlər ki, kəndin özündə bir perspektiv olmadığına görə burada xüsusi tədbirlərin
görülməsi faydasızdır.
Miqrasiya ilə bağlı bizi bir sıra digər məsələlər düşündürdüyünə görə, onlara aid suallarla respondentlərə müraciət etdik. Miqrantlar, yaşayış yerini dəyişəndə, daha çox hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Bu suala əksər respondentlər
həm maddi-iqtisadi, həm mənəvi-psixoloji amilləri qeyd etdilər (cavabların yarısından çoxu).
Qeyd edək ki, müasir inteqrasiya və qloballaşma
şəraitində mənəvi-psixoloji amillərin rolu (xüsusilə eyni etnik və coğrafi mühit şəraitində)
müəyyən mənada azalır. Maddi-iqtisadi amillə-
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rin rolu isə miqrantların yeni yaşayış yerlərə
köçməsinin ilk mərhələsində daha çox olur.
Demoqrafiya problemləri, öz əhəmiyyətinə görə, iqtisadi amildən sonra ikinci yer tutur.
Respondentlərin fikrincə, miqrasiya əhali sayının artmasına və yaxud azalmasına böyük təsir
göstərir. Xüsusilə, etnosun digər, yad mühitdə
assimilyasiyaya uğradığı zaman. Ümumiyyətlə,
yerdəyişmə istər doğum, istərsə də ölüm səviyyəsinə təsir göstərir. Bununla yaş-cins tərkibinin
təbii səviyyələri və ifadələri pozulur, disproporsiya yaranır.
Həm statistik göstəricilər, həm də sorğu
materialları o faktı təsdiqləyir ki, əhali daha çox
şəhərlərə köçür, özü də mərkəzi, iri şəhərlərə.
Burada Bakı, Sumqayıt, Gəncə kimi şəhərlər
göstərilir. Ölkələr sırasında isə Rusiya və ümumiyyətlə MDB məkanı, Türkiyə, daha sonra
Almaniya, Hollandiya, ABŞ göstərilir. Sorğu
iştirakçıları acınacaqlı bir nəticəyə gəliblər ki,
miqrasiya nəticəsində etnosun tərkibində bir
neçə proses daxilində üstünlük təşkil edən
dezinteqrasiya, assimilyasiya prosesləridir, yəni
milləti miqrasiya birlikdən ayırır, parçalayır.
Bu prosesə nikbin baxanlar az olsa da,
var; onlar hesab edirlər ki, yerdəyişmə zamanı
insanlar arasında mədəni, idman, iqtisadi əlaqələr güclənir. Mənfi qiymətləndirənlər isə göstərirlər ki, bu, dezinteqrasiya, hətta etnik münaqişə ilə nəticələnə bilər; ən nəhayət, yaş-cins
tərkibi pisləşər və s. Mənfi və müsbət mənada
müəyyən sintez baş verir. Qeyd edək ki, sualın
belə təəssüratla cavabını oğlanlar verdilər. Sintez zamanı mədəniyyətdə, dildə, həyat tərzində
ümumi cəhətlər artır, ayrı-ayrı regionlar, rayonlar bir-birinə yaxınlaşır, vahid sosial məkan yaranır, millət daha da möhkəmlənir, bütövləşir,
vahid siyasi-mənəvi təfəkkür formalaşır.
Assimilyasiyanın (əriyib getməsinin) qarşısının alınması işi hər bir etnosun mədəni-ideoloji idealına daxildir. Xüsusilə bu hal emiqrasiya
zamanı baş verdiyinə görə, respondentlərin fikri
burada diqqətimizi cəlb etdi:
Qızların bəziləri hesab edirlər ki, başqa əraziyə köçən azərbaycanlılar və hər hansı bir digər
xalqların nümayəndələri yüksək dərəcədə
assimilyasiyaya məruz qalırlar. Bunu belə izah
edirlər: azlıq çoxluğun tərkibində istər-istəməz
əriyir, son dövrdə bu, qlobal hala çatıb; azərbaycanlılar əsasən rusların tərkibində assimilyasiya
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olurlar. Assimilyasiyanın səbəblərindən əsası odur
ki, həmin ərazinin adət-ənənəsi, dili götürülür
(xüsusilə uzun müddət həmin ərazidə qalsalar).
Belə qəti fikirdə olmayanlar da var. Onlar
göstərirlər ki, azərbaycanlılar hansı ölkəyə köçsələr də, özləri yenə də azərbaycanlı olur, bir olurlar.
Onlar həmin xalqın mentalitetinə uyğunlaşsalar
da, öz mentalitetini də yaddan çıxarmırlar. Bunun
üçün gərək öz adət-ənənəyə, dilinə möhkəm bağlı
olmaq lazımdır. Hətta respondentin biri belə bir
amil də gətirdi ki, azərbaycanlılarda artım səviyyəsi daha çox olduğundan, digər xalqlar onun
içərisində əriyib gedir, nəinki əksinə.
Oğlanlar qeyd edilən hallara necə münasibət bəsləyirlər? Onu qeyd edək ki, assimilyasiya
halına onlar çox arxayıncasına yanaşır, hesab
edirlər ki, “bizim millət qonaqpərvərdir”, “bu
normal prosesdir”, “əladır”, ümumiyyətlə,
“azərbaycanlılar daha çox təsir altına düşür”.
Lakin əksinə düşünüb bunun səbəblərini açıqlayanlar daha çoxdur. Razılaşırlar ki, assimilyasiya heç də bizim xeyrinə olmur. Amma bu
prosesin güclənməsi bir neçə amillə bağlıdır:
- köçən əhalinin sayından və mədəniyyətindən;
- öz torpağına, dilinə, adət-ənənəsinə
bağlılığından.
Təəssüflə qeyd olunur ki, azərbaycanlılar
daha çox assimilyasiyaya uğrayırlar, onlar hətta
öz ərazisində, öz torpaqlarında olduğu zaman
qarışır, digər yerlərdə isə öz mənəviyyatını,
millətçiliyini, namusunu unudurlar, qaynayıbqarışırlar. Nikbin düşünənlərdən biri isə qeyd
etdi ki, “bu, bizim üçün sərfəlidir. Azərbaycanlıların və müsəlmanların sayını artırırlar”.
Növbəti problem – inteqrasiya (həmrəyolma, bərabərhüquqlu münasibətlərinin qurulması) prosesinin təhlili ilə bağlı olub. Respondentlər bu suala da biganə olmayıblar. Qızlar
respublikamızın daxili inteqrasiya proseslərini
çox yüksək qiymətləndiriblər. Onlar razılaşıblar
ki, həqiqətən dövlətimizdə başqa xalqlarla
bərabərhüquqlu inteqrasiya prosesini yaşayırıq,
bu proses çox yüksək səviyyədədir, hətta bəziləri hesab edirlər ki, ölkəmizdə başqa millətlərdən
olanların hüquqları digərlərdən (yəni azərbaycanlılardan) qat-qat üstündür, çünki bəzi məsələlərdə xaricilərin hüququ daha çox müdafiə
olunur (əksinə isə, demək olar ki, olmur). Ümumiyyətlə, biz keyfiyyətcə yeni mərhələyə ucal-
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malı olan inteqrasiyanın ilkin pilləsindəyik;
nəzərə alınmalıdır ki, ölkəmizdə bir neçə xalqın
nümayəndələri mövcud olduqları üçün biz həmrəy olmalı, bir yerdə işləməliyik.
Demək olar ki, oğlanlar və qızlar arasında
bu problemlə bağlı olaraq, fikir oxşarlığı çox
yüksəkdir. Oğlanlar da razıdırlar ki, ölkəmizdə
yaşayan xalqların yaxınlaşma, həmrəy olması
yüz faiz olmasa da, mövcuddur. Fərqi yoxdur,
bu və ya digər xalqın nümayəndəsi olsun, əsas
odur ki, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdır və
elə buna görə də Azərbaycan naminə vahid
ideologiyada birləşməlidirlər.
Əksəriyyəti belə bir fikirlə həmrəydirlər
ki, xalqlararası ayrı-seçkilik bizdə hiss olunmur,
bütün xalqlar bərabərhüquqludur, bu, özünü
Konstitusiyada mədəni dəyərlərin ötürülməsində
əsas vasitədir; dil millətin mədəni səviyyəsini
səciyyələndirir. Burada belə bir fikir da irəli
sürülür ki, milli özünüdərkin formalaşmasında
xarici dilin təsiri yoxdur; milli ruh, milli düşüncə ana dilində qorunub saxlanılır və ifadə olunur. Qeyd olunur ki, “Azərbaycanda elita rusdilli əhalinin əlindədir, bu isə bizi uçuruma aparır” (əlbəttə ki, bu, subyektiv fikirdir). Çox az
adam (1-2 nəfər) hesab edir ki, dilimizin etnik
təfəkkürə təsiri yoxdur.
Miqrasiyanın qeyd edilən hallara təsiri,
şübhəsiz ki, var. Dildə baş verən proseslərin
miqrasiya baxımından təhlil olunması xüsusi

səyləri tələb edir. Digər maraqlı problem – digər
etnos nümayəndələri ilə, miqrasiya nəticəsi olaraq, ailənin qurulmasıdır. Din baxımından da
burada fərqlər nəzərə alınsa, onda çox maraqlı
mənzərə yaranır. Belə hallarda necə hərəkət etməliyik? Bu suallarda (digər, müsəlman olmayan insanlarla ailə qurmaq fikrinə münasibətiniz
necədir və əgər övladınız etnik cəhətdən qarışıq
ailədə anadan olsa, onun milliyyəti nə olacaq?)
respondentlər müxtəlif cavablar veriblər; oğlanlardan 28 nəfəri başqa din mənsubiyyətli adamlarla ailənin qurulmasına normal baxırlar (“sevgi azaddır!”), qızlardan –31 (“normal, hər bir
kəs həyat yoldaşını seçməkdə azaddır”), qalanları ilə (7 oğlan və 28 qız) – xeyir, pis, çox pis
deyib bu məsələni mənfi qiymətləndiriblər.
Qızlar hesab edirlər ki, belə olsa, bu hal uşağa da münasibətdə öz təsdiqini tapacaqdır. Hətta
respondentlərdən biri bunu acı istehza ilə bildirir
ki, “Azərbaycan xalqı heç bir xalqa pis münasibət
bəsləmir. Ona görə də bu günə qalmışıq”. Qeyd
edək ki, 7 nəfər respondent bu sahədə vəziyyətin
qənaətbəxş olmadığını qeyd etmişdir.
Miqrasiya prosesində mənəvi-psixoloji
dəyişikliklər, dil, mənəvi mədəniyyətlə bağlı
halların qiymətləndirilməsi müəyyən maraq
kəsb edir. Dil proseslərində miqrasiya çox fəal
iştirak edir. Məlum oldu ki, tələbələr, öz valideynlərinə nisbətdə, daha çox dil bilir:
Cədvəl 1

Neçə dildə
danışır
1
2
3
4
5

Qızlar
10
31
12
4
2

Onların
valideynləri
7
43
6
3
-

Dilin şüur proseslərə təsirini də öyrənməyə çalışdıq. Qızlar qeyd edirlər ki, dilin insana
çox böyük təsiri var. İlk növbədə təhsilə təsiri
çoxdur. Qiraət etmək lazımdır. Öz dilinin qrammatikasını, zənginliyini duymayan insan başqa
dilə yiyələnə bilməz. Ümumiyyətlə, milli özünüdərk prosesində dillərin rolu bir çox respondent tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir.
Amma belə vəziyyət də yaranır ki, bəzən başqa
dildə danışmasına baxmayaraq, öz millətini çox
yüksək qiymətləndirən insanlar var; ümumiy-

Oğlanlar
9
12
11
3
-

Onların
valideynləri
7
26
2
-

yətlə, milli özünüdərkin əcnəbi dillərlə heç bir
əlaqəsi yoxdur, hərçənd, düşmənin də dilini
bilmək vacibdir”.
Oğlanlar milli özünüdərk prosesində dilin
informativ imkanlarını yüksək qiymətləndirirlər:
Azərbaycan dilinin təsiri böyükdür, millət özünü dil vasitəsilə təmsil edir, tanıtdırır, dil milli
ruhu formalaşdırır, etnosları birləşdirir, mənəvimədəni dəyərlərin ötürülməsində əsas vasitədir;
dil millətin mədəni səviyyəsini səciyyələndirir.
Burada da belə bir fikir irəli sürülür ki, milli
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özünüdərkin formalaşmasında xarici dilin təsiri
yoxdur: milli ruh, milli düşüncə ana dilində qorunub saxlanılır və ifadə olunur. Qeyd olunur ki,
“Azərbaycanda elita rusdilli əhalinin” əlindədir,
bu isə bizi uçuruma aparır” (əlbəttə ki, bu, subyektiv fikirdir). Çox az adam (1-2 nəfər) hesab
edir ki, dilimizin etnik təfəkkürə təsiri yoxdur.
Miqrasiyanın qeyd edilən hallara təsiri,
şübhəsiz ki, var. Dildə baş verən proseslərin
miqrasiya baxımından təhlil olunması xüsusi
səyləri tələb edir. Digər maraqlı problem – digər
etnos nümayəndələri ilə, miqrasiya nəticəsi olaraq, ailənin qurulmasıdır; fərqləri nəzərə alınsa,
onda çox maraqlı mənzərə alınır. Belə hallarda
necə hərəkət etməliyik? Bu suallara (digər,
müsəlman olmayan insanlarla ailə qurmaq fikri-

nə münasibətiniz necədir və əgər övladınız etnik
cəhətdən qarışıq ailədə anadan olsa, onun milliyyəti nə olacaq?) respondentlər müxtəlif cavablar veriblər; oğlanlardan 28 nəfər başqa din
mənsubiyyətli adamlarla ailənin qurulmasına
normal baxırlar (“sevgi azaddır!”), qızlardan 31 (“normal, hər bir kəs həyat yoldaşını seçməkdə azaddır”), qalanları isə (7 oğlan və 28
qız) - xeyir, pis, çox pis deyib bu məsələni mənfi
qiymətləndiriblər. Qızlar hesab edirlər ki, belə
olsa, bu hal uşağa pis təsir edər. 10 nəfər qız
belə halda bilmirlər, nə etsinlər (eyni zamanda
qeyd edirlər ki, əgər səmimiyyət, məhəbbət, birbirinə etibar varsa, niyə də olmasın!). O ki qaldı,
uşağın milliyyətinin seçilməsinə, vəziyyət aşağıdakı şəkildədir:
Cədvəl 2

Həyat yoldaşımın
Atanın milliyyətindən
Uşağın özü seçsin
Fərqi yoxdur
Hansı ölkədə böyüyübsə, o millətdən olmalıdır
Bilmirəm
Baxır hansı millətdən
Cavab yoxdur
Azərbaycanlı atasını istərdim

Burada rəy müxtəlifliyi nə qədər çox olsa
da, respondentlərin öz etnik mənşəyinə bağlılığını açıq-aşkar görmək olar. Bununla belə, bu
sahədə də miqrasiya demokratikləşmə ilə nəticələnib: ailə qurulmasında azad seçim, uşağın
etnik mənşəyinin də axtarılmasında sərbəstliyə
imkan verilir.
Miqrasiyanın ailə-nikah münasibətlərinə
təsirinin də öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti
var. Nə dərəcədə nikah və boşanma hallarla
miqrasiyanın əlaqəsi var və s.
Nəticə. Bütün yuxarıda qısa icmal şəklində təhlil olunan məsələlər böyük insan qruplarının talelərini həll edir. Burada dövlət tərəfindən
xüsusi tədqiqatlar proqramları həyata keçirilməlidir ki, böyük insan kütlələrin yerdəyişməsinin
faydalılığı artırılsın, yaşayış səviyyəsi, maddi rifah, mənəvi-mədəni sahədəki problemlər öz həllini tapsın. İnsanın danışdığı dili onun təfəkkür
tərzinə, dünyaya olan münasibətə əsaslı şəkildə
təsir edir. Bu baxımdan miqrasiya şəraitində dil
proseslərin insan şüuruna təsirinin sosial-psixo168

Qızlar
20
15
7
2
2
1
2
10

Oğlanlar
24
5
2
1
2
1

loji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi vacib və dəyərlidir. Dövlət dil siyasətində yuxarıda qeyd
edilən halları nəzərə almalıdır.
Problemin aktuallığı. Miqrasiya prosesləri
genişləndikcə insanlarda müxtəlif dillərdə danışmaq
tələbatı da formalaşır. Bu da öz növbəsində insan şüurunda gedən koqnitiv proseslərə, onun emosional iradi
sferasına təsir edir. Xüsusilə bu miqrantlara aiddir.
Problemin yeniliyi. Tədqiqat nəticəsində
müəyyən olundu ki, miqrasiyanın intensivliyi, istiqaməti və nəticələri bir çox digər amillərdən, o cümlədən miqrantın bir neçə dil bilməsi ilə bağlıdır. Xaricdə yaşadığı stress, frustrasiya, aşağı qiymətləndirmə
və motivasiya bir çox hallarda həmin ölkədə həyata
keçirilən dil siyasətilə bağlıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Azərbaycan
Respublikanın həyata keçirdiyi miqrasiya siyasəti
(emiqrasiya və immiqrasiya daxil olmaqla) insanın
baza hüquqlarını qorumaq məqsədini daşıyır və hər
bir miqrantın şəxsiyyət olaraq onun mənliyini, ləyaqətini, normal həyat yaşamaq imkanlarını təmin edir.
Xüsusi olaraq burada dil siyasəti ilə bağlı bəzi məqamlar vurğulanır ki, bunlar da sosial siyasətdə
nəzərə alınsın.
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С.И. Гусейнова
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ НА ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
РЕЗЮМЕ
В статье был проведен анализ отношения к родному или иным языкам в период миграции, в процессе социальной адаптации. Было определено, что во время миграции люди приспосабливаются к условиям жизни, и в это время конфликты, которые постоянно возникают из-за различий между их пожеланиями и потребностями и условиями жизни, постепенно устраняются. Интенсивность миграции, направленность и результаты ее зависят от объективных факторов (территориальные различия, географическая среда, природные условия). Следует изучать социальный статус мигрирующего населения, вести практическую работу по его повышению. Должно быть обеспечено улучшение социальной структуры общества, в
частности, среднего класса, за счет мигрантов. Для этой цели необходим набор мер, которые в комплексе
будут реализованы государством. Среди наиболее важных мер следует отметить изучение языка, как
показатель этнической принадлежности. Язык и мышление взаимосвязаны и имеют сложные отношения.
Исходя из этого, следует сохранить приоритет родного языка в полиэтническом пространстве.
S.I. Guseynova
SPECIFIC IMPACT OF MIGRATION ON LANGUAGE PROCESSES
SUMMARY
The article provides an analysis of the attitude towards native or other languages during the migration
period, in the process of social adaptation. It was determined that during migration people adapt to the
conditions of life, and at this time the conflicts that constantly arise because of the differences between their
wishes, needs and conditions of life are being gradually eliminated. The intensity of migration, its orientation
and its results depend on objective factors (territorial differences, geographical environment, natural
conditions). It is necessary to study the social status of the migratory population in order to conduct the
practical work to improve it. The improvement of the social structure of society, in particular of the middle
class, should be ensured at the expense of migrants. For this purpose, a set of measures is required that will
be implemented by the state together with other activities. Among the most important measures, one should
note the study of language as an indicator of ethnicity. Language and thinking are interrelated and have
complex relationships. Proceeding from this, it is necessary to preserve the priority of the native language in
the polyethnic space.
Redaksiyaya daxil olub: 06.09.2017
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PEDAQOJİ FİKİR NÜMAYƏNDƏLƏRİ
ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN PEDAQOQU – PROFESSOR
FƏRAHİM SADIQOV

Çağdaş Azərbaycan pedaqoqları arasında
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqovun özünəməxsus xüsusi yeri var.
Təhsilimizin aktual problemlərinə, musiqi tərbiyəsinin nəzəriyyəsinə və təcrübəsinə, gənc nəsildə bədii qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsinə
həsr olunmuş onlarla məqalənin, “Pedaqogika”,
“Azərbaycan xalq pedaqogikası”, “Azərbaycan
xalq pedaqogikası antalogiyası”, “Müqayisəli
pedaqogika” dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir Fərahim müəllim.
Nəsirəddin Tusi yaradıcılığını diqqətlə öyrənən, Tusinin pedaqoji görüşlərini tədqiq edən
alimdir Fərahim müəllim.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun dəvətilə
Naxçıvan şəhərinə gedərək adı çəkilən ali təhsil
müəssisəsində usta dərslər verir Fərahim müəllim.
Professor Fərahim Sadıqov yaxşı musiqişünasdır. “Muğam” kitabını qələmə alıb, qarmon və nağara çalmağın əsaslarına dair kitabçalar yazıb.
Fərahim müəllim bədii söz ustası, gözəl
natiqdir.
Fərahim müəllim yazıçıdır, dramaturqdur.
Qələmindən bir neçə pyes çıxıb, duzlu-məzəli
lətifələr (“Masallı lətifələri”), hekayələr yazıb.
Fərahim müəllim yaxşı müəllim, tədqiqatçıdır. vəzifələrində çalışıb. Azərbaycan ElmiTədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda (hazırda
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kiçik elmi işçi, elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb.
Ümumtəhsil məktəbində dərs deyib və ali
məktəblərdə mühazirə oxuyub və hazırda da
mühazirələr oxuyur,
Fərahim müəllim təhsil təşkilatçısıdır.
Hələ ötən əsrin doxsanıncı illərində Qeyri-dövlət əsaslarla Bakıda Naxçıvan Universitetini yaradıb və on ildən artıq bir müddətdə bu ali təhsil
müəssisəsinin rektoru vəzifəsində çalışıb. Neçəneçə gənc oğlan və qız bu müəssisənin bakalavriat və magistratura pillələrini bitirib.
Fərahim yaxşı yoldaş və dostdur. Bu insana arxalanmaq, güvənmək olar. Dostluqda sədaqətlidir, bu yolda xeyirxahlığını, hər cür köməyini göstərməyə hazırdır, dost yolunda malına
və puluna belə qıyır.
Bax belə dostdur Fərahim müəllim.
Allah taala onu xoş günündə dünyaya gətirib. Üz-gözündən təbəssüm əskik olmur. xoş
niyyətlidir, səmimidir, ürəyi açıqdır. Heç kimin
qeybətini eləməz, dalınca danışmaz. Daha çox
insanların, dost və yoldaşlarının yaxşı tərəflərini
görməyə çalışır. Dara düşənə kömək edər, xoş
sözlərlə, məsləhətləri ilə acıqlı adamın hirsini
soyudar, onda nikbin əhval-ruhiyyə oyadar.
Fərahim müəllim ailəcanlıdır. İki oğul, bir
qız atasıdır. Oğlu Rahim, qızı Təranə də fəlsəfə
doktorudur. Oğlu Rasim isə hüquq mühafizə
orqanlarında çalışır. Zabitdir.
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Fərahim müəllim həmişə şən, sevincli,
nikbin olmağı üstünlük tutur. Mənəvi və fiziki
sağlamlığı qayğısına qalır. Bu xoş ovqatı ona
bəxş edən həyat yoldaşıdır, övladları, nəvələri
və nəticəsidir.
Professor Fərahim Sadıqovla tanışlığım
ötən əsrin 75-ci ilinə təsadüf edir. SSRİ-yə daxil
olduğumuz illər idi. Mən Əli Bayramlı (hazırda
Şirvan) şəhərindən olsam da, təyinatla Sabirabad rayonunun Şıxsalahlı və qaragünə kənd
məktəblərində ingilis dili müəllimi işləyirdim.
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində bir elan gördüm. O zamankı Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu qəzetdə bir müsabiqə
elanı dərc etdirmişdi.
İnstitutda tərbiyənin ümumi problemləri
şöbəsi yaradılırdı. Elan yeni fəaliyyətə başlayacaq şöbəyə müsabiqə yolu ilə elmi işçilər seçməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Mən də
sənədlərimi hazırlayıb kiçik elmi işçi yerini tutmaq üçün təqdim etdim. Tədqiqat işinə böyük
marağım vardı. dissertasiya üzərində işləmək
istəyirdim. Tərbiyə problemlərinə aid ara-sıra
“Azərbaycan məktəbi” jurnalında və qəzetlərdə
məqalələr çap etdirirdim.
Müsabiqədən keçdim. Lakin Sabirabad rayon Maarif Şöbəsinin müdiri məni işdən azad
etmək fikrində deyildi. İstəmirdi ki, məktəbdən
gedəm. mənim arzum isə, elmi-tədqiqatla məşğul olmaq idi.
O vaxtlar kən müəllimlərini ordu sıralarına aparmırdılar. Bəzi şəhərlərdən gəlmiş müəllimlər kənd məktəblərində girələyir, 28 yaşına
çatanda hərbi bilet alıb, geriyə - rayon mərkəzlərinə, şəhərlərə dönürdülər. mən isə qət etmişdim: təki Bakıda elmi işçi kimi işə başlayım, nə
zaman istəsələr əsgərliyə də gedərəm.
Nəhayət, bir təhər maarif şöbəsi müdirinin
razılığını alıb, sənədlərimi götürərək instituta
gəldim. 1975-ci ilin aprel ayının 9-u idi. O biri
əməkdaşların əmri artıq aprel ayının 1-də verilmişdi. O zamanlar institutun direktoru vəzifəsini
professor Nurəddin Kazımov icra edirdi. Mərhum Zahid Qaralov – direktor müavini, mərhum
Ağadadaş Babayev – elmi katib idi.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, Tərbiyə
problemləri şöbəsinin müdiri vəzifəsinə elmlər
namizədi Mirzəağa Ağayev, baş elmi işçi – elmlər namizədi Tomas İsmayılov, elmi dərəcəsi olmayanlar, yəni biz – Oruc Vəliyev, Fərahim

Sadıqov, Əkbər Sarıyev, Səbirə Novruz qızı və
mən – kiçik elmi işçilər kimi seçilmişdik. Adilə
Qurbanova – baş laborant idi.
Belə bir kollektivlə institutda fəaliyyətə
başladıq. Sən demə, SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasında Tərbiyə Problemləri İnstitutu yaradıldığından institutda da
Tərbiyə problemləri şöbəsinin təşkili məqsədəuyğun hesab edilmişdi. Bu şöbə son dövrlərə qədər – 2014-cü ilədək fəaliyyət göstərdi.
Fərahim Sadıqovu ilk dəfə 1975-ci il aprelin 9-da gördüm, tədricən aramızda yoldaşlıq və
dostluq münasibətləri yarandı. Bu dostluğun
tarixi artıq 42 ili aşıb. Bu 42 ildə aramızda heç
bir anlaşılmazlıq. Daim bir-birimizin yanında
olmuşuq. inciklik olmayıb. Ailələrimiz də birbirini tanıyır.
1995-ci ildə mən pedaqoji elmlər doktoru
alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edəndə professor Fərahim Sadıqov dissertasiya şurasının elmi katibi olub.
2013-cü ildə mənim qızım Lalə Məmmədli fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edəndə isə, professor Fərahim
Sadıqov onun birinci rəsmi opponenti olub.
Professor Fərahim Sadıqovun elmi məsləhətçiliyi ilə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
rektoru Oruc Həsənli elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edəndə
mən Oruc müəllimin birinci rəsmi opponenti olmuşam.
Bəli, bizim elmi əməkdaşlığımız da möhkəmdir. Mənim Fərahim müəllimlə mən həm də
dərslik müəllifiyik. Bizim zəif eşidən uşaqlar
üçün yazdığımız “Oxu” dərsliyi (III sinif) 1998ci ildə işıq üzü görüb.
Fərahim müəllim məndən vur-tut 3 yaş
böyükdür. Mən ona böyük qardaş, bir ağsaqqal
insan kimi yanaşıram. O, ağsaqqallığa da layiq
şəxsdir. Öz əməli ilə bunu sübuta yetirib.
1975-ci il... İlk tanışlığımız ili. İndi isə
2017-ci ildir. İllər, on illər keçib. Yaşımızın üstünə yaş gəlib. Bu illərdə çox isti günlər olub,
çox da soyuq küləklər əsib. Fəqət bizim dostluğumuz sarsılmayıb. Çox illərin arxasını yerə vurub, artıq gəlib müəyyən yaşa çatmışıq. Özümüzə görə yaşımız var.
İndi pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov ömrünün yetmişinci ba-
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harını salamlamağa hazırlaşır. Nə gözəl bir gün
yaxınlaşır!
Əziz dostum! İllər çox gəlib keçəcək. Hərəmizin bir vəzifəsi olduğu kimi bu da onun vəzifəsidir. Ötən illər sənin ömrünə naxış vursun,
bu illəri sapsağlam, fərəhlə, sevinclə, üzügülər,
uğurlarla qarşılayasan! Ailə üzvlərinin xeyir

işlərində həmişə başda görək səni! Pedaqoji ictimaiyyət, pedaqoqlar, musiqiçilər, ədəbiyyatşünaslar arasında həmişə olduğu kimi yenə də
seviləsən, sayılasan!
Sən sevilməyə layiqsən!
70 YAŞIN MÜBARƏK!!!

Akif ABBASOV,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim,
Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər
1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi
məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
məqaləyə aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində krill
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. Yazıldığı
dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soyadı, adı,
atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr,
problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.
6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.
7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikinci
sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, daha sonra
elektron poçtu (E-mail).
8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi
Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar əlavə
olunur.
11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən
elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi
göstərilməlidir.
12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin
sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə
rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni
ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat
əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq
əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.
15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin
məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt
ünvanı göstərilməlidir.
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